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Redakcijos skiltis
Nuolat keičiantis verslo aplinkai, vis labiau aiškėja, kad prekės, paslaugos ar idėjos neįmanoma parduoti bet
kaip – reikia žinių, patyrimo, įgūdžių, gebėjimų, konkurencinių pranašumų. Tai galima įgyti studijuojant, nuolat
stebint ekonominę aplinką ir taikant rinkodaros ideologiją, metodus bei priemones.
Įmonės, norėdamos parduoti savo prekes ar paslaugas, įvairiausiais būdais siekia atkreipti vartotojo dėmesį.
Nuožmioje kovoje dėl vietos rinkoje kiekviena įmonė siekia konkurencinio pranašumo, todėl kasdien atsiranda
vis įvairesnių, efektyvesnių bei funkcionalesnių prekių ir paslaugų.
Įmonės patiria sunkumų ir dėl mokestinės aplinkos, pavyzdžiui, nuo 2013 m. sausio 1 d. pasikeitęs minimalios algos (MMA) dydis didelės įtakos turėjo paslaugų ar prekių savikainai, kuri tiesiogiai susijusi su žmogiškųjų
išteklių sąnaudomis (darbo užmokesčio padidėjimu). MMA padidinimas paveikė ir saugos bei apsaugos sistemų
rangos paslaugas teikiančias bendroves: ypatingos įtakos tai turėjo apsaugos bei apsaugos sistemų rangos
paslaugų kainų augimui, ilgalaikių viešųjų pirkimų sutarčių vykdymui, o kartais net lėmė jų nutraukimą.
Džiaugiamės galėdami pristatyti pirmąjį 2013 m. žurnalo „Rizikos faktorius“ numerį! Kaip matyti, visiems
aktualių naujovių šiemet tikrai netrūksta, tad, jeigu ir Jūs turite įdomios ir aktualios informacijos, susijusios su
apsaugos verslu, prašome susisiekti su Apsaugos verslo grupe (AVG) – aktualūs informaciniai straipsniai šiame
žurnale skelbiami nemokamai. Taigi, dalinkimės, skaitykime, svarstykime...
Asociacija Apsaugos verslo grupė
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Naujienos

Apsaugos verslo
grupės veiklos
gairės 2013 m.
Įspūdžiai, naujienos

Dalia Dženkaitytė
AVG atsakingoji sekretorė
administracijos vadovė

Šių metų kovo 21 d. įvyko asociacijos Apsaugos verslo grupės (AVG) narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Asociacijos, vienijančios apie
50 Lietuvos asmens, turto bei verslo apsaugos
srityje veikiančių įmonių, nariai susirinko aptarti
ne vien praeitų metų veiklos – susirinkime išrinkta nauja valdyba, patvirtinta revizijos komisija.
Asociacijos prezidentu 2013 metams išrinktas Saulius Pridotkas (UAB „Apsaugos konsultacijų ir transporto kontrolės centras“ – AKTKC).
Naujoji valdyba:
• Vytautas Šaikus (UAB „Fizinės apsaugos centras“ – FAC),
• Nerijus Šilgalis (UAB „MD Group“),
• Tomas Motuzas (UAB „Sareme“),
• Romualdas Jonaitis (R.Jonaičio IĮ „Argus“ saugos tarnyba),
• Vidas Kšanas (UAB „G4S Lietuva“),
• Vytautas Kregždė (UAB „Grifs AG“),
• Vytautas Rudaitis (UAB „Fima“),

• Konstantinas Lavrinovičius (G.. Lavrinovičiaus
firma „Clavis“).
Revizijos komisija:
• Vytautas Šaikus (UAB FAC),
• Ježi Lukaševič (UAB „Saugos dizainas“),
• Petras Ušinskas (UAB AASE).
2012 m. viena įmonė papildė Saugos tarnybų komitetą, kurio veikloje dalyvauja 8 asociacijos įmonės. Šiais metais komitetų veikloje
dalyvauja visos įmonės (kai kurios iš jų – netgi
kelių komitetų): Elektroninės saugos komiteto –
22 įmonės, Automobilių saugos komiteto – 21
įmonė, o Mechaninės saugos komiteto veikla nėra
tokios didelės apimties – joje dalyvauja 2 įmonės.
Išrinkti komitetų pirmininkai:
• Automobilių saugos komiteto pirmininku išrinktas Nerijus Šilgalis,
• Elektroninės saugos komitetui pirmininkaus Vytautas Rudaitis,

Naujienos

• Saugos tarnybų komiteto pirmininkas bus Vidas
Kšanas,
• Mechaninės saugos komitetas kol kas pirmininko
neturi – prireikus jį galės išsirinkti komiteto nariai.
Susirinkime tradiciškai pristatytos Valdybos ir
Revizijos komisijos ataskaitos. Apžvelgti atlikti darbai
ir numatyti nauji, kuriuos turėtų nuveikti nauja
valdyba.

Veiklos gairės 2013 m.
Ateinančiais metais numatomi šie pagrindiniai
darbai: toliau plėtoti bendradarbiavimą su Policijos
departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos ir
Vidaus reikalų ministerija dėl Asmens ir turto saugos įstatymo, licencijavimo tvarkos bei kitų saugos
tarnybų teisinę aplinką reglamentuojančių teisės
aktų; siekti glaudesnio bendradarbiavimo su draudimo bendrovėmis visose saugos srityse; bendradarbiauti su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos dėl
priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų
rengimo; siekti oficialaus asociacijos AVG dalyvavimo rengiant teisės aktus asmens ir turto saugos,
detektyvinės veiklos, elektroninės saugos srityse;
tęsti ir plėtoti pradėtą tarptautinį bendradarbiavimą.
Daugiau informacijos apie asociacijos Apsaugos
verslo grupės veiklą rasite AVG interneto svetainėje
www.avg.lt.l
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Feniksas pakilo
iš pelenų?

Valdemaras Narkovičius
UAB „Sareme“ generalinio
direktoriaus pavaduotojas

Per pastaruosius dvejus metus teko lankytis
keliose parodose mums aktualia tematika. 2012
metais aplankiau IFSEC (Birmingemas, Anglija),
MIPS (Maskva, Rusija), „ESSEN Security“ (Esenas,
Voketija), SIPS (Sankt Peterburgas, Rusija). Šios
parodos, deja, paliko „nekokio vaizdelio“ įspūdį.
Lankau parodas apie 20 metų. Dalyvių, pristatančių savo prekes, mažėja, lankytojų – irgi.
Pastarųjų tik minimumą sutraukia tiek parodų
atidarymai, tiek paskutinės parodų dienos. Peršasi
išvada, kad parodos darosi vis labiau neįdomios
lankytojams, tiesiog nyksta. Suprantama, šiais
laikais informacija pasiekiama vos vieno klavišo
paspaudimu bet kurioje vietoje, tad kam leisti
pinigus kelionėms ir kažkur važiuoti, kai visą informaciją gali gauti internete? Jau atrodė, kad parodos reikalingos tik pasimatyti su partneriais, na,
dar kartais galbūt surasti ką nors naujo. Netyčia.
Vis dėlto vizitas į MIPS parodą šiek tiek pakeitė mano nuomonę. Nustebino viskas. Pirmiausia
buvo akivaizdu, kad tikrai pasistengė organizatoriai. Paroda buvo puikiai organizuota: pradedant
registracija, baigiant vieta. Tikrai buvo daug daly-

vių. Susidarė įspūdis, kad į MIPS grįžo ir tos firmos,
kurios pastaruoju metu šioje parodoje nedalyvaudavo. Beje, sutikau keleto firmų, kurias teko
matyti tarp dalyvių Maskvos parodoje prieš kokius
10 metų, atstovų. Pavyzdžiui, „Crow“. Paroda vyko
Liaudies ūkio pasiekimų parodos paviljonuose. Susisiekimas metro ar kitu transportu Maskvoje tikrai
puikus. Tiesiai priešais paviljonus – ir „Cosmos“
viešbutis, kuriame gyveno, ko gero, 80 proc. parodos dalyvių ir lankytojų. Nors ir ne itin prašmatnus,
bet patogumo prasme šis viešbutis – tikrai puikus
pasirinkimas.
Stendai parodoje atrodė įspūdingai. Dalyviai
irgi pasistengė. Neįrengtų stendų buvo tik apie 15
proc. Beje, smagu buvo matyti lietuvių, pristatančių savo gaminius šioje parodoje. Antrąją parodos
dieną prasibrauti prie dominančių stendų buvo
beveik neįmanoma dėl lankytojų gausos. Daugeliui tekdavo eilėje išstovėti vos ne po valandą, kad
pabendrautų su dominančiu gamintoju ar platintoju.
Visa tai privertė susimąstyti, ar tai tendencija,
ar išskirtinis atvejis, susijęs būtent su Rusija? Ar tie-
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kėjai, gamintojai atsigauna po sunkmečio ir randa
lėšų parodoms, ar pradeda kariauti dėl rinkos taip
pat įnirtingai, kaip ir anksčiau, panaudodami tam
pirmiausia parodas? Ar vis dėlto tai Rusijos fenomenas, kai šiandien Europa išgyvena toli gražu
ne geriausius laikus? Akivaizdu, kad tiekėjai linkę
pakovoti labiau dėl Rusijos rinkos. Tad ko laukti iš
kitų parodų?
Atsakymą į šį klausimą turėsime jau artimiausiu metu – netrukus vyks kasmetinė IFSEC
paroda Birmingeme, Anglijoje. Nors jau dabar
keletas faktų skatina manyti, kad MIPS paroda
buvo išskirtinė. Mano turimais duomenis, dalyvių
skaičius 2013 m. IFSEC bus apie 20 proc. mažesnis,
bet numatytas atskiras paviljonas, skirtas gaisrinei
apsaugai.
Ateinančiais metais paroda Anglijoje vyks jau
nebe Birmingeme, o Londone. Gal tai leis tikėtis
geresnių permainų?
Vis dėlto pabendrauti su tiekėjais smagu ir
svarbu. Man parodos reikalingos tam, kad susidaryčiau įspūdį apie produktus, kompanijas. Ko gero,
važiuosiu į parodas dar ne kartą. Bet jo didenybė
Internetas po truputį atima duoną iš parodų – tai
faktas, su kuriuo turi skaitytis parodų organizatoriai. l

Naujienos

Naujienos

Artimiausios
parodos

2013 m. birželio 18–20 d.

IFSEC South Africa
Tarptautinė apsaugos konferencija ir paroda

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 1

Johanesburgas, Pietų Afrika

Vieta
McCormick place, Čikaga, JAV

Organizatorius

RUGSĖJIS

Organizatorius

2013 m. birželio 5–7 d.

IFSEC, http://www.ifsecsa.com/EN/Content/
Pages/Home

Seguriexpo
Pietų Amerikos apsaugos sistemų paroda

Vieta

2013 m. rugsėjo 2–5 d.

Logistyka
Tarptautinė logistikos paroda

LIEPA

Vieta

La Rural Pre, dio Ferial, Buenos Airės, Argentina

2013 m. liepos 3–5 d.

Kelcai, Lenkija

Organizatorius

Secutech Thailand

Organizatorius

Messe Frankfurt
http://www.seguriexpo.com/

Tarptautinė saugos ir saugumo paroda

Targi Kielce, http://www.targikielce.pl/

Vieta
BITEC Bangkok International Trade & Exhibition
Centre, Tailandas

2013 m. birželio 12–14 d.

Edura
Tarptautinė priešgaisrinės
gelbėjimo technikos paroda

9

IAFC, http://www.iafc.org/micrositeFRIconf/

Vieta

BIRŽELIS
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apsaugos

ir

Organizatorius

Sips South Russia

BITEC
http://www.secutechthailand.com/en/

Tarptautinė Pietų Rusijos apsaugos ir saugumo
paroda

RUGPJŪTIS

Vieta
Kelcai, Lenkija

Organizatorius
Targi Kielce, http://www.targikielce.pl/

2013 m. rugsėjo 3–5 d.

2013 m. rugpjūčio 12–14 d.

ISS Iran Security Systems

Vieta
Kuban Expocentre, Krasnodaras, Rusija

Organizatorius
Sips South Russia
http://www.sips-expo.ru/ru-RU/default.aspx

Apsaugos sistemų įrangos paroda

Vieta
2013 m. birželio 12–15 d.

2013 m. rugsėjo 10–12 d.

Teheranas, Iranas

F.I.R.E.

Organizatorius

Central Asia Secure World

Kasmetinė Niujorko valstijos priešgaisrinės
tarnybos vadų asociacijos konferencija ir paroda

ISS, http://www.issfair.com/intro.html

Tarptautinė saugumo, priešgaisrinės saugos,
pastatų automatizavimo, policijos įrangos
paroda

Vieta
Niujorkas, JAV

Organizatorius
New York State Association of Fire Chiefs
http://www.nysfirechiefs.com/

2013 m. rugpjūčio 13–17 d.

IAFC Fire-Rescue International
Tarptautinė priešgaisrinės gelbėjimo apsaugos paroda

Vieta
Almata, Kazachstanas

Organizatorius
CATEXPO, http://www.catexpo.kz/
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Organizatorius
2013 m. rugsėjo 10–13 d.

SPALIS

IEC, http://www.tech-expo.com.ua/

DSEi

2013 m. spalio 4–6 d.

Tarptautinė gynybos ir saugumo paroda
2013 m. rugsėjo 25–27 d.

Vieta
Londonas, Jungtinė Karalystė

Organizatorius
DSEi, http://www.dsei.co.uk/

Sibsecurity. Sibrescue/SIPS
Tarptautinė Sibiro apsaugos sistemų paroda

Vieta
Organizatorius

Safe City

Avarinių situacijų prevencijos priemonių paroda

Vieta
Montikiaris, Italija

Novosibirskas, Rusija
2013 m. rugsėjo 11–13 d.

R.E.A.S.

ITE Siberian Fair LLC
http://sips-siberia.ru/en-GB/home.aspx

Organizatorius
http://www.centrofiera.it/pages/HomePage.
aspx

Tarptautinė specializuota apsaugos ir saugumo paroda

2013 m. spalio 8–10 d.
2013 m. rugsėjo 25–27 d.

Vieta
Odesa, Ukraina

iSEC

Organizatorius

Saugumo, išmaniojo pastato koncepcijos, IT
apsaugos paroda

http://www.expo-odessa.com/?lang=en

Vieta

ISAF Istanbul

Tarptautinė priešgaisrinės saugos ir saugumo
paroda

Vieta
Uzexpocentre, Taškentas, Uzbekistanas

Belgradas, Serbija
2013 m. rugsėjo 19–22 d.

Cips Central Asia

Organizatorius

Organizatorius
ITE Uzbekistan

iSEC, http://www.zastita-bezbednost.com/

Apsaugos, gaisrų ir avarinio gelbėjimosi sistemų paroda

2013 m. spalio 22–23 d.
2013 m. rugsėjo 28 –
spalio 4 d.

Vieta
Stambulas, Turkija

Organizatorius
ISAF, http://www.isaffuari.com/

2013 m. rugsėjo 24–26 d.

Apsaugos ir saugumo technologijų paroda

National Safety Council Congress
Vieta
& Exposition
Nacionalinės saugumo tarybos kongresas ir
paroda

Stokholmas, Švedija

Vieta

AR Media International & Stockholmsmässan
http://www.sectech.nu/

Čikaga, JAV

Firetech

Organizatorius

Priešgaisrinės saugos technologijų paroda

NSC
http://www.congress.nsc.org/nsc2013/public/enter.aspx

Vieta
IEC International Exhibition Centre, Kijevas,
Ukraina

Sectech Sweden

Organizatorius
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Seifų sertifikavimas:
atsparumas išlaužimui

Darius Čereška
UAB ,,Seifuva “ direktorius
Europos saugos sistemų asociacijos
narys

Dar visai neseniai, prieš porą dešimtmečių,
seifai nebuvo aiškiai ir vienodai klasifikuojami
pagal atsparumą išlaužimui. Rinkoje seifo stiprumo rodikliu dažniausiai buvo laikomas gamintojo
vardas, seifo svoris, rekomendacijos, pagal išorės
vaizdą įsivaizduojamas tvirtumas.
Kiekvienas gamintojas arba bandymų laboratorija individualiai suteikdavo savo seifui stiprumo
įvertinimą, o jį išreikšdavo žvaigždutėmis, raidėmis
ir pan.
Dabar galioja bendra Europos Sąjungos sertifikavimo sistema ir normos. Seifai pagal atsparumą
išlaužimui sertifikuojami laikantis EN–1143-1
standarto normų, o sustiprintos metalinės spintos – EN14450. Šarvuoti seifai pagal saugumą
yra grupuojami nuo 0 iki 8-os klasės, o metalinės
spintos – į S1 ir S2 klases.
Kaip suteikiamos stiprumo klasės? Sertifikuotos testavimo laboratorijos gali atlikti seifų
laužimo testus, kuriuos Sertifikavimo biurai vėliau
pripažįsta ir suteikia gamintojui sertifikatą, patvirtinantį, kad pagal tam tikrus brėžinius, laikantis

atitinkamų gamybos standartų pagamintas seifas
atitinka tam tikrą klasę. Pagamintą ir norimai klasei priskirtą seifą, taikant tai klasei leistinus laužimo metodus, aprašytus standarte, bando išlaužti
laboratorijos specialistai. Susumavus atidarymo
laiką ir instrumento, kuriuo buvo atidarinėjamas
seifas, galią, suskaičiuojami atsparumo taškai RU
(angl. resistance units). Pavyzdžiui 1-os klasės seifas negali būti silpnesnis kaip 50 RU, 3-ios – ne
mažiau kaip 120 RU. Seifuose privalomai turi būti
sumontuota sertifikuota A, B arba C klasės spyna,
sertifikuota pagal EN 1300 standartą. Aukštesnės
klasės seifuose arba pagal kliento pageidavimus
turi būti dvi spynos. Visai nesvarbu, ar tai bus raktinė, kodinė mechaninė ar kodinė elektroninė spyna, – svarbu spynos klasė. Seifas privalomai turi
būti tvirtinamas prie betoninio pagrindo (sienos
ar grindų) standartus atitinkančiais tvirtinimo elementais. Kadangi technologijos tobulėja, sertifikatas įmonei išduodamas 5 metams. Jei pastebima,
kad smarkiai „patobulėjo“ ir įsilaužimo metodai,
seifus reikia persertifikuoti.

Elektroninė sauga

Sertifikatas suteikiamas grupei seifų, kurie gali
skirtis matmenimis. Į gautą sertifikatą tie matmenys įrašomi. Kitokių matmenų seifui šis sertifikatas
nebetiks.
Sertifikuoto seifo durelių vidinėje pusėje pritvirtinama lentelė, kurioje nurodoma seifo atsparumo klasė.
Gamintojui privaloma būti įsidiegusiam gamybos valdymo standartą ISO 9001.
Kam reikalingos stiprumo klasės ir
standartai? Saugumo klasės nulemia, kokios
vertybių sumos gali būti laikomos seife, kad jas
draustų draudimo kompanijos. Įmonės ar asmenys
gali laikyti atitinkamas vertybes jas atitinkančio
saugumo seifuose. Reikalavimus, kokio saugumo
klasės seife kokios vertės turtą galima laikyti, nustato draudimo bendrovės. Šių reikalavimų privalomai turėtų laikytis saugos tarnybos, priimdamos
saugoti objektą.
Jei seifas sertifikuotas, tai reiškia, kad jis visuomet atitiks deklaruojamą saugumo klasę. Sertifikatą išduodanti organizacija kas 9 mėnesius tikrina
gamintoją ir jo gaminius, ar nėra nukrypimų nuo
normų, ar tikrai pritaikyti tie patys apsaugos metodai, kurie buvo taikomi testavimo metu, ir nurodyti
brėžiniuose.

2013/BIRŽELIS
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Elektroninė sauga

Įmonėms ar organizacijoms, skelbiančioms
konkursus seifams įsigyti, tereikia nurodyti, kokiai
klasei priskiriamą ir kokių pageidaujamų matmenų seifą norėtų įsigyti, o ne rengti detalų aprašymą, kurį kiekvienas gamintojas ar vartotojas gali
suprasti skirtingai.
Šiuo metu dar nėra vienintelės sertifikavimo
įstaigas jungiančios organizacijos. Kadangi standartus tvirtina Nacionalinis standartų komitetas,
tai senesnes seifų gamybos tradicijas turinčiose
šalyse standartai ir sertifikuojančios organizacijos
šiek tiek skiriasi. Šiuo metu didžiausias ir daugiausia narių jungiantis sertifikavimo centras yra ECB-s
Europos sertifikavimo biuras. Švedijoje, Danijoje
kol kas galioja nacionaliniai standartai.
Jei lenteleje, kurioje nurodomas sertifikatas
ir saugumo klasė, prieš raides EN yra kitos raidės,
pvz.: PL –EN 1143-1 arba CZ- EN 1143-1, tai reiškia, kad seifas yra testuotas ir sertifikuotas nurodytos šalies akredituotoje sertifikavimo įstaigoje.
Nors laboratorijos ir taiko tuos pačius laužimo metodus, kurie aprašyti standartuose, tačiau išlieka
tikimybė, kad gali būti vadovaujamasi žemesniais
reikalavimais. Todėl šiandien dar ne visų šalių nacionalinės sertifikavimo įstaigos priklauso ECB-s.
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To, ko neįmanoma
pamatyti, – nepavogsi!

Tomas Motuzas
UAB „Sareme“
technikos direktorius

Ne visada tradicinės apsaugos sistemos yra
efektyvios kovojant su vagystėmis ir vandalizmu.
Paprastai dauguma nusikalstamų veikų būna iš
anksto suplanuotos ir dažniausiai įvykdomos per 5
minutes. Tačiau reagavimo laikas, kurio reikia saugos tarnyboms atvykti į įvykio vietą, – 10 minučių
ir daugiau.
Tad kaip išspręsti tokią problemą? Ogi panaudojus šiuolaikinės technologijos rūko generavimo
įrenginius. Tai rinkoje egzistuoja jau gana seniai,
tačiau ne visi gamintojai pasirenka racionalias
technologijas (silpnas generatorius, mažas rūko
tankumas). Kita bėda iškyla, kai tokios įrangos
priežiūrai (pavyzdžiui, rūko kapsulėms pakeisti)
prireikia tiesioginės paties gamintojo pagalbos,
tai ilgai užtrunka, nes būtina įrenginį gabenti į gamyklą ir iš naujo užpildyti cilindrus. Be kita ko, tai
ir neekonomiška.
Šiuolaikiniams rūko generavimo įrenginiams
galingas generatorius užtikrina greitą eigą, didžiausią rūko tirštumą, o šių įrenginių priežiūra
paprasta – tai gali atlikti ir nekvalifikuotas vartotojas. Toks sprendimas yra geriausia aktyvi Jūsų
turto apsauga, atimanti iš nusikaltėlių menkiausią
galimybę įvykdyti vagystę.

Generatoriaus veikimas aktyvinamas, kai gaunamas pavojaus signalas iš apsaugos sistemos. Tuo
metu generatorius pradeda leisti sausą tirštą rūką,
kuris visiškai panaikina matomumą. Tokioje aplinkoje įsilaužėlis ne tik nepajėgus ką nors pavogti,
pakenkti Jūsų turtui, bet ir netrukdomai pasišalinti
iš objekto.
Šiuo metu rūko generatoriai yra turbūt labiausiai augantis rinkos, užtikrinančios turto apsaugą,
segmentas. Prognozuojama, kad visame pasaulyje
per artimiausius penkerius metus ši rinkos dalis padidės net 25 kartus. Neseniai atlikti tyrimai parodė,
kad rūko generatoriai leidžia sumažinti vagystės
riziką iki 97 proc. Šiuolaikiniai rūko generavimo
įrenginiai pasižymi geriausiais rodikliais (greitas
veikimas, efektyvumas ir kaina) ir kartu kompensuoja jau turimų tokių sistemų trūkumus. Žinoma,
tokie įrenginiai tampa savo srities lyderiais.
Rūko generatorių galima prijungti prie bet kokios apsaugos sistemos, jis gali saugoti Jūsų turtą
ne tik dieną, bet ir naktį. Šiuolaikinis rūko generatorius per pirmąsias 3 sekundes išleidžia 150 m³
tiršto rūko ir sudaro „nulinį“ matomumą, o per 60
sekundžių sugeneruoja daugiau nei 1 400 m³ tiršto
rūko. Pažangūs sistemos nustatymai, atsižvelgiant
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į užsakovo poreikius bei patalpos dydį, leidžia
technikui savarankiškai parinkti reikiamą generatoriaus rūko išmetimo laiką. Tai galima nustatyti
tiek rankomis, tiek ir kompiuteriu. Programinė
įranga suteikia galimybę programuoti nuolatinį
pulsuojantį rūko išsiveržimo laiką, nuotoliniu būdu
visiškai kontroliuoti generatoriaus veikimą, cilindrų
talpą. Pulsuojantis rūko išsiveržimas užtikrina didelį rūko tankumą ilgesnį laiką. Pavyzdžiui, suveikus generatoriui, rūkas leidžiamas 20 sekundžių,
o po 5 minučių pauzės pakartotinai „iššaunama“
dar viena porcija (tai trunka 3 sek.) ir šis ciklas vėl
kartojamas.
Dingus pagrindinei tinklo įtampai, rūko generatorius gali veikti iki 5 valandų (tai daryti leidžia
vidinė baterija). Beje, šį laiką galima pratęsti iki 15
valandų, prie įrenginio prijungus išorinį akumuliatorių. Ši galimybė gali būti naudinga transporto
priemonėms, pervežančioms pinigus ar kitą brangų turtą.

Elektroninė sauga

Rūko generatoriaus panaudojimo galimybių
labai daug. Juo galima apsaugoti bankus, biurus,
kazino, butus, juvelyrikos salonus, antikvariatus,
galerijas, parodų sales, parduotuves bei sandėlius
ir kt. Svarbiausia, kad toks rūkas nekenksmingas
žmonių ir gyvūnų sveikatai, nepažeidžia elektronikos prietaisų, asmeninių daiktų bei turto ir nepalieka nuosėdų ar drėgmės.
Įrenginio priežiūra – dar vienas labai svarbus
klausimas. Ne visi rūko generatorių gamintojai
tinkamai apgalvojo šį procesą. Kaip jau minėjau,
labai nepatogu, kai tuščią rūko cilindrą užpildyti
gali tik gamintojas. Tai ne tik užtrunka daug laiko
– prireikia transportavimo išlaidų. Pažangūs rūko
generatoriai tokių trūkumų neturi, nes naudojami
mažo spaudimo cilindrai, kuriuos nesunku tiek
transportuoti, tiek eksploatuoti. Cilindrai su skysčiu, skirtu rūko gamybai, keičiami. Juos gali pakeisti ir nekvalifikuotas žmogus. Tušti cilindrai yra
nekeičiama tara – panaudoti jie tiesiog išmetami.

Taigi, pagrindinės savybės, į kurias būtina atkreipti dėmesį, įsigyjant rūko generatorių:
• galimybė prijungti prie bet kokių apsaugą užtikrinančių sistemų ir taip užtikrinti turto apsaugą;
• įrenginio greitaeigiškumas, kai per pirmąsias 3
sekundes išsiveržia 150 m³ tiršto rūko, o per 60
sekundžių – 1 400 m³;
• išsiveržus rūkui, užtikrinamas „nulinis“ matomumas – mažiau nei 20 cm atstumu;
• didelis rūko tankumas, kuris pirmiausia leidžia
jam ilgiau išsilaikyti patalpoje, antra, didesnis veikimo efektas (uždaroje patalpoje rūkas išsilaiko
ilgiau nei 1,5 valandos, o vėdinamoje – apie 25
minutes);
• rūkas turi būti visiškai nekenksmingas žmonėms, gyvūnams, augalams, elektronikai bei asmeniniam turtui ir nepalikti nuosėdų ar drėgmės;
• kai vyksta nesankcionuotas įsibrovimas, sistema
turi suveikti žaibiškai, užkirsdama nusikaltėliui kelią;
• galimybė nustatyti įrenginio veikimo parametrus – atsižvelgiant į patalpos dydį, suprogramuoti
rūko išsiveržimo laiką, pobūdį ir kitas funkcijas;
• galimybė veikti iki 5 valandų be pagrindinio
kintamos įtampos maitinimo šaltinio (vidinė baterija);
• galimybė praplėsti autonominį veikimo laiką su
išorine akumuliatoriaus baterija (užtikrina veikimą
iki 15 valandų),
• generatorius turi atitikti Europos Sąjungoje taikomus standartus ir įstatymus;
• skystis, skirtas rūko gamybai, turi būti sertifikuotas ir patvirtintas įgaliotų laboratorijų;
• mažas energijos suvartojimas, užtikrinantis taupymą ir ilgesnį įrenginio veikimą be pagrindinio
maitinimo šaltinio;
• paprasta ir greita sistemos priežiūra ir nedidelė
cilindrų keitimo kaina;
• maža klaidingų suveikimų tikimybė;
• galimybė jungti įrenginius į grupes (didelių patalpų apsaugai);
• šiuolaikinis dizainas bei spalvų pasirinkimas;
• santykinai nedidelė įrenginio kaina. l
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pasitiki net ir
vokiečiai

Simas Ivickas
UAB „Baltijos kontaktų grupė“
vadybininkas

Frankfurtas – svarbus Vokietijos finansų, komercijos ir transporto centras, penktas pagal dydį
šios šalies miestas. Čia, kaip ir daugelyje šiuolaikiškų miestų, miesto infrastruktūrai atnaujinti ir
naujovėms diegti skiriama tikrai daug dėmesio.
Viena iš neatsiejamų didmiesčio detalių yra išplėtota susisiekimo sistema. Frankfurte ji susideda iš
metro, lengvųjų antžeminių traukinių, arba tramvajų, ir autobusų. Šįkart pakalbėsime apie vaizdo
stebėjimo sistemų naujoves antžeminėse tramvajų stotyse, kurių Frankfurte yra 16.
Bėgant laikui, seniau sumontuotos analoginės
kameros, kiaurą parą stebinčios keleivių srautus,
paseno tiek technologiniu, tiek moraliniu požiūriu.
Siekiant užtikrinti saugumą, jas nuspręsta keisti
šiuolaikiškomis, aiškų ir didelės raiškos vaizdą fiksuojančiomis IP vaizdo kameromis, kurių fiksuojamas vaizdas gali būti transliuojamas į nutolusius
pultus.
Pirmoji kliūtis, su kuria susidūrė projektuotojai,
– tai patikimų lauko IP kamerų, tinkamų tramvajų
stotims, stoka. Požeminėse metro stotyse aplinkos
sąlygos technikai yra labai palankios, tačiau to negalima pasakyti apie tramvajų stoteles. Vokietijos
klimatas šiek tiek šiltesnis, tačiau labai panašus į
Lietuvos – čia galima sulaukti ir labai žemos tem-

peratūros, ir gausaus sniego, smarkaus lietaus, ir,
žinoma, didelių karščių. Taigi, įrangai, stovinčiai
lauke, tenka atlaikyti skirtingus klimato veiksnius,
kurių čia – visa paletė.
Bendram stočių vaizdui stebėti buvo pasirinktos „Hikvision“ 1.3 megapikselių antivandalinės kupolinės kameros. Jų atsparumo aplinkos
veiksniams klasė – IP66. Šios „Hikvision“ kameros
buvo pasirinktos neatsitiktinai, jos patikimai veikia
jau ne viename Frankfurto susisiekimo sistemos
taške. Integruotas šildytuvas ir ventiliatorius užtikrina nepriekaištingą veikimą žiemos metu: nuo jų
iš karto nukrenta aptirpęs sniegas, o ventiliatorius
neleidžia susidaryti kondensatui. Be to, šios kameros fiksuoja net trigubai didesnį vaizdą nei anksčiau naudotos analoginės.
Dar viena vieta stotyse, kur reikia tikslaus,
detalaus vaizdo, – skubios pagalbos terminalai,
paprasčiau tariant, stulpeliai, kuriuose yra įmontuoti pagalbos iškvietimo mygtukai. Sprendžiant
kamerų įrengimo tokiose vietose klausimą, iškilo
nelengvas uždavinys – reikėjo rasti vietą, iš kurios
detaliai ir aiškiai matytųsi vaizdas, esantis šalia pagalbos terminalo. Kadangi paprastai arti nebūna
jokio objekto, ant kurio būtų galima sumontuoti
kamerą, teko pasitelkti išradingumą ir, žinoma,
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technologijas. Nuspręsta kameras montuoti ant
pačių terminalų, taigi reikėjo itin mažos kameros,
kuriai užtektų vietos ant santykinai siauro stulpelio.
„Hikvision“ pasiūlė sprendimą – 2 megapikselių
„Mini-Dome“ antivandalines lauko kameras, kurios atitinka IP66 klasei keliamus reikalavimus, fiksuoja itin aukštos raiškos vaizdą ir yra labai mažos.
Jos ir buvo sumontuotos šalia pavojaus mygtukų.
Nelaimingo atsitikimo atveju viešojo transporto
keleiviams tereikia paspausti pavojaus mygtuką
ir kamera iškart suveikia, o situacijos (realiu laiku) vaizdas iškart perduodamas valdymo centrui.
Apsaugos personalas gali greitai įvertinti esamą
situaciją ir reaguoti. Įmontuotas garso perdavimo
skydelis leidžia personalui bendrauti su keleiviu,
pranešusiu apie įvykį, o visa jo vaizdo medžiaga
išsaugojama, jei jos prireiktų vėliau.
IP vaizdo stebėjimo sistema leidžia matyti vaizdą iš skirtingų nutolusių taškų bet kuriuo
momentu. Šis technologinis pranašumas yra ypač
svarbus, pavyzdžiui, kovojant su ugnimi, – sistema leidžia greitai reaguoti ir užkirsti kelią nelaimei,
kol situacija dar suvaldoma, ir išvengti skaudžių
pasekmių.
„Hikvision“ vaizdo stebėjimo kameromis Vokietijoje pasitikima ne tik Frankfurte, bet ir Niurnberge. Abiejuose šiuose miestuose jos padeda
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užtikrinti sklandų susisiekimo sistemos veikimą ir
keleivių saugumą. Ne veltui „Hikvision“ kameroms
suteikiama 3 metų garantija, o deklaruojamas atsparumas temperatūrai – net iki –30˚ Celsijaus.
UAB„Baltijos kontaktų grupė“ didžiuojasi partneryste su šiuo vienu didžiausių pasaulyje vaizdo
stebėjimo sistemų gamintoju. Kompanija, įkurta
2001 m. Kinijoje, dabar yra tikra milžinė, jau 2009
-aisiais (tik 8 metai po įkūrimo) pardavimo apimtimis buvo viršijusi 300 mln. dolerių. „Hikvision“ jau
ilgą laiką yra viena iš savo srities lyderių – 2011 m.
atsidūrė 5-oje vietoje tarp apsaugos sistemų gamintojų, o CCTV vaizdo stebėjimo rinkoje pakilo
net iki 1-os vietos. Kompanija ypač daug dėmesio

skiria savo produktams tobulinti, jos tyrimų ir technologijų plėtros centras – didžiausias šioje rinkoje
(net 2 tūkst. darbuotojų). Šiuo metu „Hikvision“
atstovybių jau yra visame pasaulyje – Los Andžele
(JAV), Honkonge (Kinija), Sankt Peterburge (Rusija), Amsterdame (Olandija), Mumbajuje (Indija)
ir Dubajuje (JAE). „Hikvision“ kameros užtikrino
saugumą 2008 m. vykusiose Pekino olimpinėse
žaidynėse, 2010 m. pasaulinėje eksporto parodoje
Šanchajuje, o Argentinos sostinėje Buenos Airėse
„Hikvision“ kameromis stebima visa miesto infrastruktūra. Tai tik keli iš daugybės objektų, kuriuose
naudojama „Hikvision“ vaizdo stebėjimo įranga.

l
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Šiuolaikiniai vaizdo
įrašymo įrenginiai:
kokį pasirinkti?
Aurelijus Rasimavičius
UAB „Sareme“
technikos direktoriaus
pavaduotojas

DVR – tai skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys, kuris analoginį vaizdo kamerų signalą paverčia skaitmeniniu ir įrašo į kietąjį diską.
Šiuolaikinėje rinkoje galima įsigyti begalę įvairiausių skaitmeninių įrašymo įrenginių. Vartotojui
neretai kyla klausimas: kaip išsirinkti tinkamiausią? Į kokius parametrus atkreipti dėmesį? Kokios
tendencijos vyrauja šiuo metu?
Skaitmeninius įrašymo įrenginius galima
suskirstyti į dvi grupes: ekonominės klasės ir profesionalius, tačiau nėra nustatytų kriterijų, pagal
kuriuos šie įrenginiai būtų priskiriami vienai ar kitai klasei. Tarkime, niekur nenustatyta, kad profesionalūs įrašymo įrenginiai turėtų perteikti „gyvą“
vaizdą visais kanalais maksimalia raiška ir kad būtų
galima įrašyti maksimalų kadrų skaičių. Ekonominės klasės įrenginiai dėl savo riboto procesoriaus
pajėgumo dažniausiai nusileidžia profesionaliems
įrašomų kadrų skaičiumi, raiška ir funkcionalumu,
bet yra pigesni.

Vienas iš pagrindinių tokių įrenginių parametrų yra įrašomo vaizdo kadrų skaičius. Šis parametras turėtų būti vienodas visiems kanalams, esant
maksimaliai D1 (720 x 576) raiškai. Labai dažnai
ekonominės klasės įrenginių reklamose tvirtinama, kad įrenginys gali įrašyti „gyvą“ vaizdą, bet
mes paprastai neatkreipiame dėmesio į tai, kad realaus laiko įrašas išsaugojamas kietajame diske CIF
(352 x 288) formatu. Prireikus peržiūrėti tokį įrašą,
matytume keturis kartus mažesnės raiškos vaizdą
nei tą, kurį užfiksavo vaizdo stebėjimo kamera.
Labai keista matyti skaitmeninius ekonominės
klasės įrašymo įrenginius, pristatomus kaip galinčius vaizdą įrašyti 8 ar net 16 kanalų D1 raiška, o
panagrinėjus atidžiau paaiškėja, kad jais galima
įrašyti tik 2 kanalus D1 raiška, o visus kitus – CIF
formatu. Tokiu atveju galbūt būtų tikslinga įsigyti
įrašymo įrenginį, kuris kiekvieną kanalą įrašo ne
mažiau kaip 12 kadrų per sekundę D1 raiška. Profesionalus skaitmeninis įrašymo įrenginys turėtų
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įrašyti „gyvą“ vaizdą (25 kadrai/sek.) visais kanalais maksimalia D1 raiška.
Ne mažiau svarbu įrašymo įrenginio funkcionalumas, greitaveika ir lustų rinkinys (angl. Chipset). Funkcionalumas priklauso nuo aparatinės
programinės įrangos savybių. Įrenginys turėtų
sugebėti įrašinėti pagal judesio detekciją, aliarminius įėjimus, tvarkaraštį, individualiai nustatyti
kiekvieno kanalo įrašymo savybes, kadrų skaičių,
perduodamą vaizdo srautą per tinklą į nuotolines
stebėjimo vietas, siųsti pranešimus apie gedimus
ir pan. Greitaveika priklauso nuo įrenginio procesoriaus. Pažangiausiuose skaitmeniniuose įrašymo
įrenginiuose naudojamas dviejų branduolių procesorius (dual Core), kuris užtikrina ne tik greitą
duomenų apdorojimą peržiūrint vaizdo įrašus, bet
ir turi įtakos glaudinimo H264 (vaizdo suspaudimo) savybėms.
Profesionalūs skaitmeniniai įrašymo įrenginiai
turėtų sugebėti atvaizduoti visų kanalų vaizdo
įrašus vienu metu su galimybe išdidinti kiekvieną
vaizdą peržiūros metu. To negalima atlikti ekonominės klasės įrenginiuose. Neretai pasitaiko, kad
tokiuose įrenginiuose galima peržiūrėti tik vieną
vaizdo kanalą vienu metu arba visus kanalus labai
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maža raiška, be galimybės padidinti pasirinktą kanalą. Bet yra ir tokių ekonominės klasės skaitmeninių įrašymo įrenginių, kurie vienu metu atvaizduoja pažymėtą vaizdo kanalą maksimaliu greičiu,
o visus kitus – 1–2 kadrų/sek. greičiu. Tai visiškai
tenkina dabartinius vartotojus.
Nuo lustų rinkinio priklauso vaizdo „išpakavimas“ ir atvaizdavimas ekrane. Šiuolaikiniuose
ekonominės klasės įrašymo įrenginiuose plačiai
naudojami HI3515, o profesionaliuose – HI3531
lustų rinkiniai, kurie leidžia prijungti kameras,
turinčias daugiau TV eilučių. Tai žymiai pagerina
vaizdo kokybę, kontrastingumą, spalvingumą ir
detalumą. Lyginant 650 ir 700 TV eilučių vaizdo
stebėjimo kameras su naujais lustų rinkiniais, aiškiai matyti net 50 TV eilučių skirtumas. Kadangi
vaizdo monitorių raiška didėja, atsiranda poreikis
vaizdo kameras stebėti dideliuose monitoriuose. Ir
profesionaliuose, ir ekonominės klasės skaitmeniniuose įrašymo įrenginiuose turėtų būti galimybė
prijungti analoginius, VGA, HDMI (didelės raiškos)
monitorius.
Šiuolaikiniai įrenginiai privalo turėti tinklinę
sąsają. Tokias sąlygas diktuoja rinka. Daugelyje
įrašymo įrenginių „gyvą“ vaizdą ar įrašus galima

peržiūrėti naudojantis naršykle. Tačiau pasitaiko
įrenginių, kuriais neįmanoma per tinklą vaizdo
perduoti maksimalia raiška arba vaizdo įrašą vienu metu gali peržiūrėti tik vienas vartotojas. Ne
visiems vartotojams patogu naršyklėje peržiūrėti
vaizdą, todėl gamintojai kartu su įrašymo įrenginiais siūlo savo programinę įrangą, kuri leistų patogiai peržiūrėti įrašą, valdyti vaizdus, programuoti
patį įrenginį. Vis dažniau atsiranda poreikis patį
vaizdą ir įrašus stebėti per mobiliąsias aplikacijas
mobiliajame telefone. „Gyvo“ vaizdo peržiūrą dabar gali pasiūlyti beveik kiekvienas gamintojas, o
įrašų peržiūra mobiliajame telefone pasigirti gali
ne bet kas.
Ekonominės klasės įrenginius vartotojas renkasi tada, kai neturi daug kamerų, nereikia stebėti detalaus vaizdo, nėra poreikio laikyti didelės
apimties įrašo archyvą. Vartotojas yra susidaręs
nuomonę, kad profesionalus skaitmeninis įrašymo
įrenginys yra gerokai brangesnis nei ekonominės
klasės, tačiau vis daugiau vartotojų renkasi realaus
laiko įrašymo įrenginius, nes jų kainos skirtumas
yra tikrai nedidelis. l

Profesionalūs realaus laiko vaizdo
įrašymo įrenginiai už ekonominės
klasės įrenginių kainą!
VSD 808RT ir VSD 816RT
D1
D1













H.264

DDNS

Network

PTZ

Audio

MIC

Mobile

CMS

DVD

USB

Mouse

E-mail

STD

E-map

Realus kiekvieno kanalo vaizdo įrašas su maksimalia D1 raiška
Nepertraukiama visų kanalų realaus vaizdo įrašo peržiūra tuo pačiu metu
Pentaplex darbo režimas
Dviejų branduolių procesorius (Cortex A9 Dual Core) – 4 kartus našesnis darbas, palyginti su vieno
branduolio procesoriais
Pažangesnis naujos technologijos High Profile H.264 suspaudimas – 20 % talpesnis įrašas, 20 %
spartesnis darbas kompiuterių tinkle (internete)
Vaizdo išvestis: HDMI x1 1080P, VGA x1 1920x1080, BNC x2
4 garso įėjimai
Palaikomi 2x SATA kietieji diskai iki 3TB
Intuityvi vartotojo grafinė sąsaja
Nuotolinis sistemos valdymas ir stebėjimas per Windows, MAC OS bei mobiliąsias OS – Iphone,
Android, Blackberry, Windows mobile, Symbian
Jungtys ir sąsajos – USB2.0 x2, RS485 x2, IR valdymo pultas

SAREME UAB
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Tel. (+370 5) 2333377, tel./faks. (+370 5) 2333567
El. paštas: info@sareme.lt
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24

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 1 2 0 1 3 / B I R Ž E L I S

Saugos tarnybos

Kaip pasirinkti
sėkmingai?
Supratimas, vertybių sutapimas, požiūris į ištikimybę – tai, kas universalu
visur ir gali turėti lemiamos įtakos tiek
asmeniniams, tiek darbo santykiams. Ar
renkamės žmoną, ar būsimą apsaugos
darbuotoją, – visada tikimės, jog tai bus
abipusis santykis, trunkantis ilgai. Skirtumas tik tas, kad vis dėlto sėkmingos
darbuotojų atrankos formulę nustatyti
lengviau. Toliau papasakosiu, kaip ji
taikoma saugos įmonėse.

Edvinas Rajuncas
UAB „ES security“
direktorius

Reikalavimai, kompetencija bei įmonės
vertybės, arba kaip pavyks „draugauti“
Kaip yra sakęs Naomas Chomsky, kiekvienas,
paskelbęs temą, kontroliuoja rezultatą. Taigi, jei jau
įmonė nusprendė ieškoti darbuotojo, ji turėtų imtis
iniciatyvos ir dalyvauti procese nuo pat pradžios iki
galo, t. y. iki norimo rezultato. Stabtelkime ties šiuo
etapu.
Visų pirma tiek esamiems, tiek būsimiems
darbuotojams turi būti aiškios bendros įmonės
vertybės. Vadinasi, jos turi būti aprašytos – taip
lieka mažiau erdvės interpretacijoms bei nesusipratimams, be to, tai praverčia ir tiems, kurie jas
šiek tiek primiršo. Vertybės yra būten tai, kas dar
nepradėjus kartu dirbti leidžia suprasti, ar išeis
sėkmingai „draugauti“. Pavyzdžiui, poros santykiuose neretai būna taip: jei vienai pusei labiau
patinka vaikščioti į kiną ar skaityti knygas, o kita
domisi tik sportu, greičiausiai nusprendžiama, kad
vertėtų pasieškoti kito partnerio, su kuriuo labiau
pavyktų suderinti interesus. Taigi svarbu laiku išsiaiškinti abiejų pusių požiūrį į tam tikrus dalykus.
Kartu su vertybėmis svarbu nustatyti kolektyvui bei konkrečiai darbo vietai keliamus reikalavimus. Kaip rodo praktika, dažniausiai pareigos
tinkamai neatliekamos tada, kai nepavyksta susi-

kalbėti, taigi, kuo reikalavimai išsamiau aprašyti,
tuo aiškesnė užduotis. Tai iš esmės padidina tikimybę, kad ji bus sėkmingai atlikta.
Na, ir trečiasis, bet ne mažiau svarbus aspektas
– tai kompetencijų nustatymas. Jei jau nusprendėme, kokia tai bus užduotis, tai turėtų būti aišku,
kokių asmeninių sąvybių reikės jai atlikti. Būtent
kompetencijų įvertinimas apsaugo nuo nepagrįstų
įsitikinimų „Aš galiu“ ir „Aš susidorosiu su užduotimi“. Jei darbui reikia ypatingo fizinio pasiruošimo,
tai darbuotojo išlaikytas tokio pasirengimo egzaminas ir turimas tai patvirtinantis pažymėjimas
bus patikimas garantas tiek pačiam darbuotojui,
tiek jo darbdaviui.
Taigi, vertybės, reikalavimai bei kompetencijų
sąrašas yra pirmieji darbdavio „namų darbai“. Tik
juos atlikus galima pereiti prie kito etapo.
Kompleksinis darbas – sudėtinė atranka
Apsaugos darbuotojas – tai tas asmuo, kuris sutinka ir palydi visus, atvykusius į įmonę. Šis
žmogus – tai biuro veidas ir kartu klientų fizinės
apsaugos garantas. Jam patikima viskas, kas svarbiausia; jis palaiko bendrą tvarką ir užtikrina saugią
aplinką visiems kartu dirbantiems – taip jis tampa
tuo, kuriuo pasitikima. Darbdavio užduotis atran-
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kos etape yra atpažinti ir pasirinkti kandidatą, kuris
galėtų būti toks žmogus.
Kai darbas yra kompleksinio pobūdžio, būtinas
atitinkamas darbuotojų atrankos metodas, tiksliau
– metodų sistema, nes būtent tik sistema leidžia
atskleisti kuo įvairesnes potencialaus darbuotojo
savybes. Todėl saugos įmonėse taikomi ir derinami
net keli atrankos procesai. Pirmiausia pradedama
nuo gyvenimo aprašymo. Tai yra tinkamas metodas visiems, kurie vertina laiką ir koncentruotą informaciją. Iš gyvenimo aprašymo galima sužinoti
didžiąją dalį pirmajame etape svarbios informacijos – turimas vertybes, kompetenciją bei atitiktį
įmonės nustatytiems reikalavimams. Jei kandidato
savybės ir įmonės poreikis sutampa, asmuo kviečiamas į „pasimatymą“.
Atrankos klausimai yra ta dalis, kuriai verta
skirti dvigubai daugiau dėmesio, kadangi pokalbis yra laikas ir vieta sužinoti ir pajusti visa tai, kas
nepaaiškėjo iš gyvenimo aprašymo. Mums pirmiausia rūpi paklausti, kodėl kandidatas pasirinko
mūsų įmonę, – jei mes renkamės darbuotoją dėl
jo konkrečių savybių bei laimėjimų, norime, kad ir
mus rinktųsi dėl to, kas esame ir ką veikiame. Be to,
labai svarbu išsiaiškinti potencialaus darbuotojo
lūkesčius, kadangi nepatenkinti lūkesčiai paprastai

lemia prastą darbo kokybę, o patenkinti ar net viršyti dažnai motyvuoja geriau nei pinigai.
Galiausiai pereiname prie užduočių – pateikiame daugybę klausimų, imituojančių konkrečias
darbo situacijas, ir vertiname, kaip jas įveikia kandidatas. Užduodami tokius klausimus, nevengiame
į juos įtraukti ir sudėtingas užduotis, kai reikia įsivaizduoti itin pavojingą situaciją, ir stebime kandidato reakciją – baimė, kaip ir tvirtas pasiryžimas,
veide atpažįstama iškart.
Potencialiam darbuotojui sėkmingai perėjus
šį išbandymą, svarbu dar kartą nuodugniai patikrinti jo pateiktą informaciją – rekomendacijas,
pažymėjimus, leidimų galiojimą. Kai atliekamas
šis atsakingas darbas ir abi pusės nusprendžia, kad
santykis bus „laimingas“, kviečiame darbuotoją į
savo komandą. Tačiau tuo atrankos procesas nesibaigia. Sėkmingas rezultatas mums – tai ne vien
įdarbinimas, bet ir darbo kokybės bei tinkamų jo
procesų užtikrinimas. Tad mes taikome dar vieną,
kitur dažnai pamirštamą, metodą – grįžtamojo
ryšio įvertinimą. Nustatytą laikotarpį bendraujame
su nauju darbuotoju kasdien: kalbamės apie tai,
kas jam darbe geriausiai sekasi, kaip jis supranta
savo vaidmenį, ar jam patinka tai, ką daro. Patys
taip pat stengiamės patarti. Būtent šis grįžtamasis
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ryšys yra tai, kas padeda palaikyti nuolatinę aukštą
darbo kokybę, darbuotojų pasitenkinimą ir kartu
užtikrina galimybę tobulėti patiems.
Vietoj išvadų
Aprašytas saugos bendrovėje taikomas
darbuotojų atrankos metodas yra universalus ir lengvai pritaikomas bet kurioje verslo
srityje. Pateiksiu apibendrintą mūsų sėkmingos
darbuotojų atrankos formulę:
1. Darbdavio „namų darbai“:
• įmonės vertybių nustatymas ir aprašymas;
• darbo vietos reikalavimų aprašymas;
• kompetencijų nustatymas.
2. Kompleksinis atrankos procesas:
• gyvenimo aprašymų surinkimas ir analizė;
• atrankos klausimų sudarymas;
• susitikimas su atrinktais kandidatais, klausimų
pateikimas, situacinių užduočių sprendimas;
• informacijos patikrinimas;
• darbuotojo pasirinkimas bei priėmimas;
• grįžtamojo ryšio įvertinimas.l
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Partneris, su kuriuo
eičiau į žvalgybą, arba
kaip suburti lojalią ir
patikimą komandą
Mindaugas Milius

Rusijos interneto portalas http://www.rscip.ru
skelbia, kad 2007 m. kas penkta Vokietijos kompanija patyrė žalą dėl pramoninio šnipinėjimo, o per
metus oficialiai užregistruotų pramoninio šnipinėjimo atvejų padidėjo 18 proc. Kompanijos „Corporate Trust“ atliktas tyrimas parodė, kad 2012 m.
pramoninis šnipinėjimas buvo vykdomas prieš kas
antrą Vokietijos kompaniją. Lietuvoje tokių tyrimų
niekas neatliko, tačiau pastaruoju metu vykstantis
teisminis ginčas tarp bendrovių „CV Online“ ir „CV
Market“ dėl komercinio šnipinėjimo, komercinių
paslapčių vagystė 2009 m. iš UAB „Doleta“, dažni
skandalai dėl aptiktos neteisėtos pasiklausymo
įrangos parodo, kad tai nėra svetima ir Lietuvai.
Šnipinėti nebūtų taip lengva ir galbūt to neapsimokėtų daryti, jei įmonių, organizacijų ar bendrovių darbuotojai būtų lojalūs ir patikimi.
LR valstybės saugumo departamentas 2012
m. savo veiklos apžvalgoje skelbia, kad žmogiškasis faktorius valstybės ar tarnybos paslapčių apsaugoje yra esminis. Žinodamas, kaip puikiai sustyguotas valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios
informacijos apsaugos mechanizmas, kokia griežta kontrolė, ir nuolat skaitydamas straipsnius apie
atskleistas paslaptis, galiu tik nuspėti, kokia prasta
situacija yra kitokių duomenų, informacijos ar ži-

nių apsaugos srityje. Jei visi darbuotojai būtų išties
patikimi, tai būtų galima išvengti didesnės dalies
įmonių, organizacijų ar bendrovių turto vagysčių,
nuosavybės naudojimo asmeniniams interesams
tenkinti, šališkų sprendimų, didelės personalo
kaitos, žemo produktyvumo, prastos kokybės produktų ir paslaugų, nekompetencijos, sąmoningo
veikimo padedant konkurentams ar oponentams,
sabotažo. Lojalūs darbuotojai lemia klientų lojalumą, o tai sukuria konkurencinį pranašumą.
Kaip pasiekti, kad darbuotojai būtų lojalūs
ir patikimi? Kokie veiksniai lemia darbuotojų lojalumą ir patikimumą? Tokius klausimus šiame
straipsnyje ir panagrinėsiu. Šią temą iš dalies nagrinėjau 2012 m. leidinio „Rizikos faktorius“ Nr. 2
straipsnyje Saugumas. Su kuo jis „valgomas“?
Asmens lojalumo bei patikimumo samprata ir jos išraiška teisėje
Lojalumą, kaip saugumo priemonę, labai
siaura apimtimi reglamentuoja LR valstybės ir
tarnybos paslapčių įstatymas (Žin., 1999, Nr.
105-3019) ir gerokai plačiau ši sąvoka vartojama
LR civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
Įstatyme ši saugumo priemonė minima kaip personalo patikimumo srities dalis. Nors ir pats kartais
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vartoju terminą „personalo patikimumas“, kritiškai
vertinu jo pasirinkimą Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme, nes žodis „personalas“ paprastai
siejamas su organizacijos darbuotojais, o įstatymo
nustatytos procedūros taikomos bet kokio fizinio
asmens atžvilgiu. Sąvokoje vartojamas tik žodis
„patikimumas“, o procedūros taikomos asmens
lojalumui ir patikimumui užtikrinti. Toks terminas
yra klaidinantis, todėl dažniau vartoju sąvoką „asmens lojalumas ir patikimumas“.
Lojalumas tapatinamas su ištikimybe ir atsidavimu valstybei, organizacijai (institucijai, bendrovei, politinei partijai ir pan.), asmeniui ar bendrai
veiklai. Lojalumo negalima sieti su pataikavimu,
paklusnumu, neverta tikėtis jo kaip prievolės ar
įsipareigojimo vien tik už suteiktą darbo vietą ar
paslaugą. Asmuo pats laisva valia pasirenka, kam
būti lojaliam, o kiti gali tik paskatinti pasirinkti
siūlomą lojalumo objektą. Požymiai, kurie parodo
asmens lojalumą, yra geranoriškumas (nesavanaudiškas veikimas), pasiaukojimas (savęs ar savų
interesų aukojimas dėl lojalumo objekto gerovės),
susitapatinimas (savęs laikymas lojalumo objekto
dalimi). LR civiliniame kodekse numatomi atvejai,
kai asmuo privalo būti lojalus, – toks teisinis santykių reguliavimas nekeičia lojalumo sampratos,

tačiau suteikia tokiems atvejams išskirtinumo.
Asmens patikimumas nusakomas to asmens
asmeninėmis, dalykinėmis savybėmis ir pažeidžiamumu. Teisės aktuose patikimumo sąlyga paprastai keliama netiesiogiai, pavyzdžiui, LR valstybės ir
tarnybos paslapčių įstatyme nustatomos sąlygos,
kada asmeniui negali būti išduotas leidimas dirbti
ar susipažinti su įslaptinta informacija, LR ginklų
ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr.
13-467) nustatomos sąlygos, kada asmeniui gali
būti išduotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus,
LR korupcijos prevencijos įstatyme (Žin., 2002, Nr.
57-2297) nustatoma, kokią informaciją Specialiųjų tyrimų tarnyba surenka ir pateikia į pareigas
asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui, ir
pan. Pažymėtina, kad kiekvienu atveju saugumui
užtikrinti svarbios skirtingos asmeninės ar dalykinės savybės, pavyzdžiui, asmeniui negalima
išduoti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, jei jis piktnaudžiauja alkoholiu, vartoja narkotines, psichotropines ar kitas psichiką
veikiančias medžiagas, o asmeniui, kuris padarė
administracinių teisės pažeidimų, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių
ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, negali būti
išduotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus. Sąlygos
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panašios, tačiau yra esminių skirtumų, kurios iš jų
nulemia galutinį sprendimą išduoti ar neišduoti
atitinkamo leidimo. Galbūt tai tik įstatymų leidėjo
skirtingos nuostatos, kad asmuo turi būti atsakingas (asmeninė savybė, nusakanti patikimumą),
išraiška, bet yra ir akivaizdžių skirtumų: asmeniui,
dalyvaujančiam neregistruotos religinės bendruomenės, politinės organizacijos, jų darinių veikloje,
nėra galimybės gauti leidimą dirbti ar susipažinti
su įslaptinta informacija, tačiau tai nėra kliūtis
gauti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. LR civiliniame kodekse asmens patikimumas rikiuojamas
vienoje eilėje su sąžiningumu ir konfidencialumu.
Kodekse šios sąvokos papildo viena kitą, tačiau nepakankamas šių sąvokų aiškumas ir ryšys kartais
sukelia šiek tiek painiavos.
Asmens pažeidžiamumas – tai padėtis, kai dėl
išorinių aplinkybių asmuo, neturėdamas priimtino
pasirinkimo, gali pasiduoti prievartai, ryžtis nusikaltimui arba padėti kitiems jį įvykdyti, pavyzdžiui,
asmuo gali pasiduoti šantažui dėl netradicinės seksualinės orientacijos (netradicinė seksualinė orientacija nelaikoma pažeidžiamumu, jei tai yra visuotinai žinomas faktas), asmuo gali ryžtis vagystei,
siekdamas padengti didelę skolą (pažeidžiamumas dėl įsipareigojimų, kurių asmuo negali įvyk-
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dyti), asmeniu gali pasinaudoti sutuoktinis, kuris
yra nusikalstamos grupuotės narys, ir pan. Asmuo
gali tapti pažeidžiamas dėl savo negalios, ligos,
netradicinės seksualinės orientacijos, priklausomybės nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių,
kitų psichiką veikiančių medžiagų ar azartinių
lošimų, rasinės, etninės kilmės, politinių, religinių,
filosofinių ar pan. įsitikinimų, slepiamų faktų apie
save (teistumas, neištikimybė partneriui, padaryti,
tačiau neišaiškinti nusikaltimai ir pan.), ryšių su kitais asmenimis ir t. t. Pažeidžiamumui dažnai turi
įtakos asmeninės ar dalykinės savybės, pavyzdžiui,
asmuo tapo priklausomas nuo azartinių žaidimų,
nes yra silpnavalis (negeba valdyti savo polinkių)
arba pradėjo vartoti narkotines medžiagas manydamas, kad galės bet kada nustoti jas vartoti (nepakankamas žinių lygis), tačiau pažeidžiamumui
nustatyti vertinama tikimybė, kad asmeniu galima
manipuliuoti.
ISO/IEC 17799:2005 Informacijos technologija.
Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo
praktikos kodeksas – tarptautinis standartas, kuriame pateikiamos rekomendacijos informacijos
saugumo valdymui užtikrinti. Tai dokumentas,
kuriame geriausiai susisteminta mano aprašoma
saugumo priemonė, tačiau jis orientuotas į siaurą
objektą (iš esmės tik į elektroninės informacijos
apsaugą), neapima lojalumo ir yra labiau gairės
nei metodika.
Pirmas žingsnis – biurokratija
Naujienų portaluose Alfa.lt ir personalas.net
publikuotas K. Braziulio straipsnis „Verslo saugumas: ką reikia žinoti priimant naują darbuotoją?“,
kuriame jis siūlo valstybinių institucijų patirtį
panaudoti privačiame versle. Autorius nerekomenduoja priimti asmenį dirbti, jeigu jis „atsisako
pateikti užpildytą nustatytos formos klausimyną“
<...>, „turi teistumą už sunkų ar apysunkį nusikaltimą“ ir pan. Esu tikras, kad darbdavys, pasinaudojęs tokiomis rekomendacijomis, nesugebėtų
apsiginti nuo kaltinimų dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir diskriminacijos. Kas leidžiama
Jupiteriui, neleidžiama jaučiui (lot. Quod licet Iovi,
non licet bovi) – taip apibūdinčiau šią situaciją.
Situaciją galima pataisyti teisingai formuluojant
reikalavimus pretendentui į siūlomas pareigas.
Teisingo formulavimo pavyzdys su gyvūnų priežiūra susijusios organizacijos saugos darbuotojui:
Reikalingas mylintis gyvūnus (lojalumo sąlyga),
atsakingas, sąžiningas (patikimumą nusakančios
asmeninės savybės) ir elektroninių apsaugos sistemų veikimo principus išmanantis (patikimumą nu-
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sakanti dalykinė savybė) asmuo. Šį pavyzdį galima
papildyti kitokio pobūdžio reikalavimais, pavyzdžiui: „turėti leidimą laikyti (nešiotis) ginklą“ arba
„turėti apsaugos darbuotojo pažymėjimą“, arba
„atitikti teisės aktuose nustatytas sąlygas leidimui
dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, gauti“ (nevalstybinėje institucijoje tokią sąlygą galima įrašyti tik tuo
atveju, jei asmuo atliks darbus pagal valstybinės
institucijos vykdomą įslaptintą sandorį) – tokie
leidimai ir pažymėjimas liudija apie asmens tam
tikrą patikimumą (pvz., leidimas laikyti (nešiotis)
ginklą negali būti išduodamas asmeniui, įrašytam
į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar esančiam sveikatos priežiūros
įstaigos įskaitoje dėl psichikos ligos ar sutrikimo).
Reikalavimus rangovų, subrangovų darbuotojams
galima nustatyti sutartyse. Tinkamas pareigybės
aprašymo ar sutarties parengimas, įrašant visas
reikiamas (pagrįstas) lojalumo ir patikimumo sąlygas, – tai pirmas žingsnis įgyvendinant asmens
lojalumo ir patikimumo procedūras.
Antras žingsnis – informacijos patikrinimas
Kitas žingsnis – atlikti asmens lojalumo ir
patikimumo vertinimą. Vertinimo procedūros turi
būti tokios, kad pagal jas būtų galima nustatyti, ar
asmuo, atsižvelgiant į jo lojalumą ir patikimumą,
gali užtikrinti reikalaujamą saugumą, nesukeldamas nepriimtinos rizikos.
Šis etapas turėtų būti ypač gerai apgalvotas ir,
patartina, aptartas su teisės specialistu, nes renkant informaciją, patvirtinančią ar paneigiančią
asmens lojalumą ir patikimumą, būtina užtikrinti,
kad nebūtų pažeistas LR Konstitucijos garantuojamas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumas, o šiuo pagrindu atmesti prašymai priimti į
darbą arba atleidimas iš darbo, perkėlimas į kitas
pareigas turi būti teisiškai pagrįstas. Nepakanka tik
gauti asmens sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis – asmens duomenis tvarkyti galima tik LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin.,
1996, Nr. 63-1479) nustatytais tikslais ir tvarka.
Vertinimas gali susidėti iš informacijos apie
asmenį surinkimo (gyvenimo aprašymas, rekomendacijos, asmens tapatybę ir dalykines savybes patvirtinantys dokumentai, pajamų ir turto
deklaracijos, gyvenimo faktus patvirtinančios
pažymos ir pan.), pateiktų dokumentų tikrinimo
dėl jų galimo suklastojimo (naudojant dokumentų
tikrinimo priemones, atliekant paiešką negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazėje ir

pan.), faktų apie asmenį ir jo aplinką patikrinimo,
pokalbio, asmenybės vertinimo testų, praktinių
užduočių ir išvados parengimo. Vertinimo apimtį
galima susiaurinti ar išplėsti, pavyzdžiui, papildyti
ją narkotikų testu, tyrimu poligrafu (tai gali atlikti
tik LR poligrafo naudojimo įstatymo (Žin., 2000,
Nr. 75-2273) įgaliotos institucijos), rašysenos analize (grafologija) ir pan. Rašau, kad„vertinimas gali
susidėti iš informacijos“, nes jos apimtį pagal galimybes ir siekius turi parinkti vadovas. Šioje srityje
nėra patikimų ir patikimesnių. Čia arba patikimas,
arba nepatikimas, o vertinimo apimtis nulemia
rizikos, kad nebus nustatyti nelojalumą ar nepatikimumą patvirtinantys faktai, laipsnį. Suteikiamas
leidimas dirbti ar susipažinti su tam tikra žyma žymima įslaptinta informacija, t. y. kuo žala atskleidus ar praradus informaciją mažesnė, tuo didesnis
toleruojamos rizikos laipsnis. Pritaikant valstybinių
institucijų praktiką, galima vertinamus asmenis
skirstyti į grupes pagal galimą žalą, kurią asmuo
galėtų padaryti vykdydamas pavestas užduotis, ir
tokioms grupėms nustatyti skirtingas vertinimo
apimtis. Toks principas leidžia taupyti resursus. Be
vertinimo apimties, yra dar vienas kriterijus, kuris
turi įtakos jau minėtai rizikai nenustatyti tam tikrų faktų, – tai vertinimo dažnumas. Nepakanka
įvertinti asmenį tik prieš priimant jį į darbą – turėtų būti atliekami pakartotiniai vertinimai, kurių
tikslas – nustatyti, ar po paskutinio vertinimo neatsirado naujų aplinkybių. Pavyzdys – teisė dirbti
ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima
slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama
iki darbuotojo atleidimo, leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo
žyma „Konfidencialiai“ ir „Slaptai“, išduodami ne
ilgesniam laikotarpiui kaip 10 metų, o žymima
slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ – 5 metų laikotarpiui. Negana to, esant pagrindui manyti, kad
tokios aplinkybės atsirado (pvz., asmens finansinė
padėtis akivaizdžiai pagerėjo, nors tam nėra jokių
įtikinamų paaiškinimų arba asmuo neteisėtai pasidarė duomenų bazės kopiją), galimi ir papildomi
vertinimai.
Lojalumas ir patikimumas grindžiamas pasitikėjimu, todėl vertinimo procedūrą galima nutraukti ir atsisveikinti su asmeniu, jei jis meluoja,
pateikia neišsamią informaciją apie save ir savo
praeitį, klaidina, savo veiksmais ar neveikimu vilkina procedūrą, neatsako į jam pateikiamus klausimus, nesistengia pagrįsti savo pareiškimų įrodymais ar įtikinamai nepaaiškina, kodėl jų trūksta.
Vertinant asmens lojalumą, vertinama to asmens veika ir vertybių suvokimas. Santykinai nesu-
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dėtinga įvertinti asmens lojalumą valstybei, tačiau
lojalumą organizacijai galime įvertinti tik asmeniui
būnant jos nariu tam tikrą laikotarpį, todėl vertindami pretendentus galime įvertinti tik jų polinkį
būti lojaliems, pavyzdžiui, lojalus darbuotojas turi
mažesnį polinkį keisti darbą pasitaikius mažiausiai
progai, todėl dažnas darbovietės keitimas parodo,
kad asmuo apskritai nėra linkęs prie jos emociškai
prisirišti. Kita vertus, ilgesnis išdirbtas laikas negali
būti vienareikšmiškai tapatinamas su lojalumu,
nes to priežastis gali būti racionalus išskaičiavimas
(asmeniui tai naudinga finansine ar socialinio saugumo prasme). Nelojalumą parodo savų interesų
iškėlimas aukščiau organizacijos interesų, todėl
asmenys, kurie organizacijos nuosavybę naudoja
asmeniniams interesams tenkinti, sąmoningai
padeda konkurentams, proteguoja „savus“, nelaikytini lojaliais organizacijai.
Gerus darbus pastebėti sunkiau, todėl vertinime dažniau naudojamas atmetimo principas.
Nepasitikėjimą asmeniu gali lemti reikšmingos tą
asmenį apibūdinančios aplinkybės: nekompetencija, neigiama reputacija, ryšiai su konkurentais,
nusikaltėliais, priešiškomis užsienio valstybių
žvalgybos institucijomis, veiksmai ar kalbos, kuriomis atskleidžiamos saugumui reikšmę turinčios
asmeninės savybės (pvz., neatsakingumą parodo
tyčiniai nusikaltimai, transporto priemonės vairavimas esant neblaiviam, neatvykimas į darbą be
pateisinamos priežasties, teisės aktų nustatytų apribojimų ignoravimas; nesąžiningumą – melavimas, sąmoningas faktų apie nusikalstamas veikas,
finansinius įsipareigojimus nuslėpimas, suklastotų
dokumentų naudojimas, vengimas mokėti mo-
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kesčius, sukčiavimas; aplaidumą – netinkamas
pareigų vykdymas; pasidavimą kitų įtakai – veikimas prieš savo valią), kitos svarbios aplinkybės
– negalėjimas pagrįsti turimo turto, bloga kredito
istorija ir pan.
Jei nenustatoma faktų, kurie paneigtų asmens
lojalumą ar patikimumą, surinkta informacija atrodo įtikinama, nuosekli, neprieštarauja visuotinai
žinomiems faktams, laikytina, kad asmuo yra lojalus ir patikimas. Neretai teks pasitelkti intuiciją,
nes nėra vienareikšmiškų atsakymų į klausimus,
ar praeityje padarytos veikos gali būti vertinamos
kaip reikšmingos dabartyje, kiek kartų asmuo gali
tiesiog suklysti, kad neprarastų pasitikėjimo, ir kiek
sunkūs nusižengimai ir nusikaltimai turi būti padaryti, kad atsuktum žmogui nugarą.
Vertinimo procedūras galima atlikti patiems
arba pasitelkti tokias paslaugas teikiančių privačių
detektyvų ar verslo saugumo sprendimus siūlančių bendrovių specialistus. Tik nepaverskime šios
procedūros farsu, nes paranoja nėra tinkama terpė
lojalumui ugdyti!
Trečias žingsnis – iškilminga ceremonija
LR Konstitucinio Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d.
nutarime pažymėta, kad priesaika nėra vien formalus ar simbolinis aktas. Atsižvelgiant į tai, kad
pareigūnų priesaikos institutas, priesaikos turinys
yra įtvirtinti LR Konstitucijoje, duota priesaika turi
konstitucinę teisinę reikšmę ir sukelia konstitucinių teisinių padarinių. Asmenys viešai ir iškilmingai įsipareigoja veikti taip, kaip įpareigoja duota
priesaika, ir nuo priesaikos davimo jiems atsiranda
pareiga veikti tik taip, kaip įpareigoja duota prie-

saika, ir jokiomis aplinkybėmis jos nesulaužyti.
Priesaiką duoda ne tik prezidentai, bet ir teisėjai,
gydytojai, kariai ir kiti pareigūnai. Paprastai prisiekiama be išlygų ištikimai tarnauti, sąžiningai
vykdyti pareigas, saugoti patikėtas paslaptis, būti
doram ir garbingam: priesaika apima viską, ko
reikia lojalumui ir patikimumui! Organizacijose
prisiekti nepopuliaru, tačiau tai galima pakeisti
rašytiniu pasižadėjimu saugoti patikėtas paslaptis,
materialinės atsakomybės sutartimi, interesų deklaracijomis ir pagaliau parašu, kuriuo asmuo patvirtina, kad susipažino ir aiškiai suprato saugumo
reikalavimus.
Šios dalies procedūros sukuria atsakomybės
neišvengiamumui reikiamas sąlygas.
Ketvirtas žingsnis – mokyti, treniruoti,
skatinti
Šio etapo tikslas – ugdyti darbuotojų lojalumą, teigiamas asmenines savybes ir dalykinę
kompetenciją: supažindinti asmenis su saugos reikalavimais, išmokyti veikti profesionaliai ir skatinti
nedvejoti, kai būtina reaguoti nedelsiant, veikti
taip, kaip iš jų tikimasi.
LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
(Žin., 2003, Nr. 70-3170) nustato, kad darbdavys
negali reikalauti iš darbuotojo pradėti darbą įmonėje, jeigu jis neinstruktuotas saugiai dirbti jam
pavestą darbą. LR priešgaisrinės saugos įstatymas
(Žin., 2002, Nr. 123-5518) įpareigoja įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus organizuoti įmonės,
įstaigos, organizacijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą
priešgaisrinės saugos klausimais. Be minėtų reika-
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lavimų, yra ir kitų, kurie privalomi tam tikra veikla
užsiimantiems subjektams, kiekvienas subjektas
viduje nustato savo taisykles, todėl dažnai, nekoordinuojant tokių taisyklių ir instrukcijų, atsiranda
prieštaravimų. Patartina visų instruktažų rengimą
ir eigą koordinuoti (siūlomas bendras pavadinimas
– „saugumo instruktažas“), būtinai instruktažus
papildyti nuostatomis dėl atsakomybės pažeidus
reikalavimus. Žmonėms nežinant, kaip elgtis, suveikia bandos jausmas – jie elgiasi taip, kaip elgiasi kiti. Kai niekas nežino, kaip elgtis, prasideda
panika, priimami klaidingi sprendimai...
Vėliau darbuotojai turėtų būti instruktuojami periodiškai (pvz., kasmet), patvirtinus naują
saugos instrukciją ar padarius esminių pakeitimų
galiojančioje arba nustačius pasikartojančių apsaugos reikalavimų pažeidimų.
Paslaptis įmanoma tinkamai apsaugoti, jei jos
yra aiškiai atpažįstamos. Nesunku atpažinti komercinę paslaptį, jei ant lapo aiškiai matomas užrašas
KOMERCINĖ PASLAPTIS, tačiau kaip apsaugoti paslaptis, jei ją sukūręs asmuo yra tas, kuris privalo
dokumentą pažymėti atitinkamu užrašu? Tam tereikia sudaryti duomenų, informacijos ir žinių, kurios sudaro paslaptis, sąrašą ir su juo pasirašytinai
supažindinti tokį asmenį. Tokiu atveju asmuo nuo

pat paslapties kūrimo užuomazgų žino, kad kuria
paslaptį ir kad ją reikia tinkamai saugoti. Tais atvejais, kai Jūsų paslaptis kuria rangovas ar subrangovas, kokie duomenys, informacija ar žinios sudaro
paslaptį, kaip jas saugoti, kaip jos bus perduotos
organizacijai, kokia taikoma atsakomybė pažeidus
saugumo reikalavimus, praradus ar neteisėtai atskleidus paslaptis, būtina nustatyti sutartyje.
Išeinantys iš darbo darbuotojai turėtų būti
instruktuojami, primenant jų pareigą saugoti sužinotas paslaptis, atsakomybę jas atskleidus ar dėl
nesąžiningos konkurencijos. Asmenys, su kuriais
nutraukiami darbo santykiai, turėtų pasirašyti
deklaraciją, kad neatskleis patikėtų ar sužinotų
paslapčių, kad nepanaudos jų nesąžiningai konkurencijai vykdyti, kad grąžino visą organizacijos
turtą. Nutraukiant darbo santykius gali būti sudėtinga priversti pasirašyti tokio pobūdžio deklaraciją, tačiau jei tinkamai tam pasiruošiama (pvz.,
numatoma prievolė pasirašyti deklaraciją ir tai
įrašoma į darbo sutartį arba deklaracija pateikiama
kitokia forma (pvz., kaip atsiskaitymo lapelis, kuris
liudija ne tik išeinančio iš darbo asmens įvykdytus
įsipareigojimus, bet ir organizacijos patvirtinimą,
kad viską sutikrino ir išeinančiam iš darbo asmeniui pretenzijų dėl negrąžinto turto neturi), tai bus
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kur kas paprasčiau.
Neseniai Trakų apylinkės teismas priėmė
sprendimą, kuriame konstatavo, kad draudimo
bendrovė negali remtis draudimo sutarties sąlyga
ir panaudoti ją prieš atsakovą, nes draudimo sutartis buvo sudaryta atsakovui priimant draudiko
iš anksto parengtas ir šalių nederintas draudimo
sutarties sąlygas, su šiomis sąlygomis atsakovas
nebuvo tinkamai supažindintas, jam nebuvo atskleistas sąlygų turinys ir jų nevykdymo pasekmės.
Vertėtų pasimokyti iš kitų klaidų ir nerinkti parašų
formaliai, nepagailėti laiko ir paaiškinti reikalavimus, atsakomybę juos pažeidus, netgi įsitikinti, kad
instruktuojamas asmuo teisingai viską suprato.
JAV didvyris Rickas Rescorla tragiškai žuvo
2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinio išpuolio metu.
Šis atsargos karininkas, nepaisydamas vadovų
prieštaravimų ir priekaištų, kad trikdo įprastą
darbą, nuosekliai treniravo Morgano Stanley’io
darbuotojus veikti ekstremalių situacijų atvejais, o
įvykus minėtai tragedijai, veikė kryptingai ir, nepaisydamas prieštaringo raginimo likti darbo vietose, pradėjo darbuotojų evakuaciją. Jo pastangų
dėka išsigelbėjo 2 687 žmonės. Kiek kartų Jums
teko dalyvauti tokiose pratybose? Ar pastebėjote,
kaip žmonės reaguoja į netikėtai suveikusią gais-
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rinės saugos signalizaciją? Jei pratybos nevyksta,
o į perspėjimo signalą nereaguojama – verta susirūpinti savo saugumu. Treniruotės veikti ekstremalių situacijų atveju turi vykti periodiškai, nes tik
taip galima palaikyti nuolatinį pasirengimo lygį,
nustatyti prasčiau parengtas veiksmų plano dalis.
Nebūtina kaskart treniruotes daryti visos apimties: galima treniruoti saugos personalą, vykdyti
mokymus pagal atskiras plano dalis arba tiesiog
patikrinti perspėjimo sistemų veikimą.
Po pratybų, jei to reikia, pakoreguokite veiksmų planus, mokykitės iš kitų nelaimių – nagrinėkite įvykius, modeliuokite juos savo organizacijoje,
suplanuokite ir įdiekite saugos priemones: tai padarys jus nepažeidžiamus.
Saugos personalui instruktažų ir pratybų nepakaks – turite pasamdyti profesionalus arba investuoti į saugos personalo kvalifikacijos kėlimą.
Diletantai tik sukuria saugumo jausmą, o vėliau
skėsčioja rankomis. Itin svarbus vaidmuo ugdant
dalykinę kompetenciją tenka informacijos pateikimo formai: sausas instruktažas neveiksmingas,
todėl tie, kurie veda instruktažus, turėtų mokėti
tai daryti kūrybingai. Taigi vertėtų investuoti šiek
tiek į instruktažus vedančių asmenų pedagoginį
išprusimą.
Informaciniai ženklai, elektroniniai praneši-
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mai, ekrano užsklanda, bukletai ir skrajutės – tai
labai efektyvios priemonės ugdant saugumo
kompetenciją. Dauguma saugumo reikalavimų yra
standartiniai, todėl juos apibūdinančių ženklų galima įsigyti rinkoje, kitus nesudėtinga sukurti ir pasigaminti (užsakyti) patiems. Tam tikros nuostatos,
išradingai pavaizduotos bukletuose, atvirukuose,
lengvai įsimenamos ir priimamos. Žmonės linkę
domėtis tuo, kas jiems artima, todėl, skrajutėje
viešinant organizacijoje įvykusius pažeidimus, apie
reikalavimus sužinos net abejingiausias saugumui
darbuotojas. Slovakijos Respublikos nacionalinė
saugumo tarnyba paskelbė vaizdinių priemonių
saugumo tema kūrimo konkursą – tai puikus būdas įtraukti darbuotojus į saugumo veiklą.
Lojalumą skatina pojūtis, kad esu gerbiamas,
manimi rūpinamasi, turiu lygias galimybes kilti
karjeros laiptais, kelti kvalifikaciją, gaunu teisingą
atlygį (teisingai atlyginti – tai mokėti, kas pažadėta, ir panašios kvalifikacijos specialistams mokėti
panašų atlygį, suteikti panašias privilegijas) ir dirbu tinkamoje vietoje (esu patenkintas savo darbu
ir rezultatais). Tokį pojūtį sukurti padės lojalumo
skatinimo programa, kurioje nustatytos organizacijos puoselėjamos vertybės ir priemonės joms
ugdyti, saugoti.
„Meduolis“: būtina skatinti personalą už tei-

singus poelgius – tai savo ruožtu skatina nepakantumą nusižengimams.
Paskutinis žingsnis – „botagas“
Saugumo reikalavimų pažeidimai, saugomų
objektų praradimas ar sugadinimas atskleidžia
saugumo spragas, o pažeidimų toleravimas sukuria nebaudžiamumo pojūtį, būtent todėl kiekvieną
incidentą būtina nuodugniai ištirti, ypač atkreipiant dėmesį į priežastis ir pažeidimų pobūdį.
Incidentus būtina ištirti netgi tada, kai akivaizdu, kad pažeidimą padaręs asmuo išvengs
atsakomybės dėl kokių nors priežasčių (suėjo
senaties terminas, asmuo išėjo iš darbo ir pan.).
Manau, kad daug svarbiau ne surasti kaltininką ir jį
nubausti, o parodyti, kad apie pažeidimą yra žinoma, kad tai nebus toleruojama, imtis prevencinių
priemonių, kad tokio pobūdžio pažeidimai nepasikartotų. Nepakanka tik laukti, kol kas nors praneš apie pažeidimą, – nuolatinė kontrolė (įeigos
kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemų įrašų peržiūra,
duomenų bazių duomenų tvarkymo stebėsena,
saugumo procedūrų auditas ir pan.) padeda laiku
aptikti pavojus ir sukuria nepalankią aplinką „blogiukams“. l
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Naujasis G4S
saugos sprendimas –
dar vienas galvos
skausmas ilgapirščiams

Bendrovė „G4S Lietuva“, priklausanti didžiausiam pasaulyje saugos sprendimų koncernui G4S,
iki šiol sėkmingai perimdavo tarptautinę patirtį iš
užsienio kolegų ir Lietuvoje jiems patikėtus objektus saugojo taikydama modernias technologijas.
Tačiau nuo šiol Lietuvos padalinys galės didžiuotis
į koncerno patirties bagažą įnešęs ir savo indėlį.
„G4S Lietuva“ specialistai Kaune esančiame naujajame prekybos centre „Prisma“ įdiegė naujoviškus
unikalius fizinės saugos sprendimus. Lietuvoje sukurta ir pirmą sykį įgyvendinta technologija leidžia
į pavojų reikiamai reaguoti nedelsiant ir visiškai
valdyti kritinę situaciją.
„Bendradarbiaudami su saugos bendrove
„G4S Lietuva“, įgyvendinome visiškai naują saugos
projektą. Saugos specialistai integravo du skirtingus saugos sprendimus: jeigu, įdiegus vaizdo kameras su judesio davikliais, įsibrovėlis, pavyzdžiui,
naktį (kai objektas perduotas apsaugai) patenka
į saugomas patalpas, įsijungia šalia esanti vaizdo stebėjimo kamera. Taigi kartu su signalu apie
įsibrovimą centrinis įmonės „G4S Lietuva“ pultas
gauna ir sugeneruotą vaizdą per tiesioginę vaizdo
iš parduotuvės transliaciją“, – apie naujovių pri-

valumus pasakojo „Prismos“ parduotuvių tinklo
Lietuvoje apsaugos vadovas Mantas Dirgėla.
Galima pamatyti, kiek asmenų neteisėtai įėjo
į pastatą, nustatyti tikslią įsibrovėlių buvimo vietą
pastate ir, apskaičiavus, kiek saugos ekipažų turi
vykti, į objektą nusiųsti sutelktas reikiamas pajėgas.
„Naujoji sistema leidžia į įsibrovimus reaguoti
ne tik operatyviai, bet ir išvengti aklo blaškymosi
po didžiules parduotuvės patalpas. Tiksliai žinodami, iš kurios pusės atvykti ir kokių veiksmų imtis,
galime užtikrinti ypač kokybišką objekto apsaugą. Visus taktinius sprendimus galime priimti dar
nepasiekę įvykio vietos, o proporcingas greito reagavimo grupių darbuotojų paskirstymas leidžia
operatyviau, veiksmingiau užkardyti nusikaltimą“,
– tvirtino bendrovės „G4S Lietuva“ Saugos sprendimų departamento direktorius Vidas Kšanas.
Naujasis saugos sprendimas veikia kaip gyva,

nuolat pastate budinti apsauga. Šia technologija
susidomėjo užsienio šalyse veikiantys kiti G4S padaliniai, o Lietuvoje ši naujovė netrukus bus pritaikyta ir kituose objektuose.
Apie G4S
Grupė G4S veikia 125 pasaulio valstybėse ir
teikia plataus spektro paslaugas: privačių, komercinių patalpų, teritorijų ir automobilių elektroninės
saugos, fizinės objektų bei asmenų saugos, taip
pat inkasavimo, pinigų, vertybių pervežimo. Grupės įmonės visame pasaulyje saugo ir itin rizikingus objektus, tokius kaip atominės elektrinės, oro
uostai, kalėjimai. Bendrovė turi klientų įvairiuose
sektoriuose – nuo valstybės institucijų iki stambių
pramonės, energetikos kompanijų, uostų. l
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Apsaugos darbuotojams –
unikali mokymo programa
Žinomas posakis, kad to, ką išmoksi,
ant pečių nenešiosi, aktualus ir apsaugos
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo srityje.
Nusikalstamumas mūsų visuomenėje tebėra aktuali problema, su kuria
įvairiausiais būdais bandoma kovoti,
tad apsaugos darbuotojai kasdien vis dar
akis į akį su tuo susiduria, o jų kvalifikacija ir kompetencija nulemia dažno
nusikalstamo įvykio baigtį. Džiugina
tai, kad jau trys absolventų – profesionalių apsaugos darbuotojų – laidos
baigė unikalią apsaugos darbuotojų
mokymo programą. Jų pasirengimą ir
įgytas žinias ypač vertina tiek apsaugos
kompanijų vadovai, tiek ir aukšto rango
policijos pareigūnai.

Olegas Sitnikovas
Lietuvos apsaugos darbuotojų
asociacijos prezidentas

Programos tikslas – parengti profesionalų
apsaugos darbuotoją
2009 m. pirmą kartą Lietuvoje buvo pradėta
mokyti apsaugos darbuotojus pagal mokymo
programą, kurios tikslas – parengti darbuotojus,
gebančius savarankiškai atlikti objektų, asmens ir
turto apsaugą, palaikyti tvarką masiniuose renginiuose. Ši programa dėstoma VšĮ Kauno paslaugų
verslo darbuotojų profesinio rengimo centre, o viena iš jos iniciatorių buvo Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija. „Lietuvos apsaugos darbuotojų
asociacija siekia vienyti ir koordinuoti asociacijos
narių žinias, veiksmus ir pastangas tobulinant ir
plėtojant apsaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, skirti daug dėmesio apsaugos darbuotojų
psichologiniam pasiruošimui, darbo kultūrai bei
teikiamų paslaugų kokybei. Įgyvendindami šiuos
tikslus ir prisidėjome prie unikalios apsaugos darbuotojų mokymo programos sukūrimo“, – sakė
minėtos asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas.

Apsaugos darbuotojų programa susideda iš
bendrųjų dalykų, tokių kaip civilinė sauga, ekonomikos bei verslo pagrindai, ir apsaugos darbuotojo specialybės dalykų – tai darbuotojų sauga ir
sveikata, saugos raida, objektų apsauga, asmens
ir turto apsauga, teisinės atsakomybės pagrindai,
ugdymas karjerai. Pagal šią mokymo programą
taip pat įgyjama žinių, kaip valdyti kritines situacijas, mokoma profesinės psichologijos, savigynos
pagrindų, supažindinama su saugos įranga, ginklais. Programos dalyviai turi unikalią galimybę
įgyti praktinių šaudymo įgūdžių šaudykloje. Be jau
išvardytų disciplinų, per teorines paskaitas mokoma gaisrinės saugos, pirmosios medicinos pagalbos. Mokoma ir praktinių dalykų – vairavimo ypatingomis sąlygomis pagrindų, supažindinama su
darbe naudojamomis informacinėmis technologijomis ir terminais užsienio kalba, atliekama gamybinė praktika. Praktika – tai puiki galimybė realiai
susipažinti su darbo vieta, save išbandyti ir pade-
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monstruoti sukauptas žinias bei įgūdžius. Dažnai ji
atveria galimybių įsidarbinti. Be praktikos, apsaugos darbuotojų programoje besimokantys žmonės
turi galimybę dalyvauti profesinėse savaitėse, kurių metu organizuojamos edukacinės-pažintinės
ekskursijos į saugos tarnybas ir kitas panašia veikla
užsiimančias įstaigas.
Į Lietuvos apsaugos darbuotojų mokymo programą įtraukti ir tokie dalykai kaip estetika, valstybinės kalbos kultūra bei specialybės kalba ir kūno
kultūra. Visa mokymo programa trunka 2 480 valandų, iš kurių 1 025 valandos skiriamos teorijai, o
1 455 valandos – praktikai. „Šią mokymo programą vertinu puikiai: besimokantieji iš tikrųjų gauna
naudingų žinių ir praktikos. Tokia programa labai
reikalinga tiems, kurie turi keliolikos metų darbo
apsaugos srityje patirtį, nes yra proga prisiminti tai, kas pamiršta, ir išmokti tokių dalykų, kurie
dirbant šiandien itin aktualūs“, – teigė šią mokymų programą 2011 m. baigęs UAB „Eurocash1“
direktoriaus pavaduotojas Žilvinas Andrulis. Pasak
jo, visi dalykai, kurie dėstomi unikalioje apsaugos
darbuotojų mokymo programoje, naudingi ir vargu ar būtų galima sugalvoti, ko dar papildomai reikėtų mokyti. „Žmonės, kurie daug metų dirba apsaugos darbuotojo darbą, daug dalykų žino iš savo
patirties, įvairių pasitaikiusių situacijų, tačiau tie,
kurie tik dabar renkasi šią profesiją, gauna aukšto
lygio žinių ir praktikos, o tai leidžia jiems tapti savo
srities profesionalais“, – tvirtino Ž. Andrulis, kuris
savo iniciatyva šiemet jau išsiuntė mokytis net 4
kompanijos darbuotojus.
Siekiant diplomo, egzaminai privalomi
Asmenys, per dvejus metus baigę apsaugos
darbuotojo mokymo programą, geba teikti objektų
fizinės, mechaninės ir elektroninės apsaugos paslaugas, moka saugoti fizinius ir juridinius asmenis
ir jų turtą, atlikti inkasavimą, krovinių palydą ir
apsaugą. Absolventai geba profesinėje veikloje
leistinais būdais panaudoti fizinę prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus, siekiant apsaugoti fizinius ir juridinius asmenis nuo
neteisėto kėsinimosi į jiems priklausantį turtą, asmens gyvybę ir sveikatą. Baigusieji mokymus pagal šią programą moka naudotis vaizdo stebėjimo,
elektroninės apsaugos, įeigos kontrolės, gaisrinės
saugos sistemų įranga bei priemonėmis.
Baigiant Lietuvos apsaugos darbuotojų mokymo programą, privaloma išlaikyti egzaminus.
Tik juos išlaikiusiems asmenims įteikiami Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduodami profesinio mokymo diplomai. Be to, sudaryta
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galimybė įsigyti Tarptautinės švietimo asociacijos
(International Education Society – IES) sertifikatus,
kurie palengvina įsidarbinimą užsienyje. „Dabar
dauguma Lietuvoje dirbančių apsaugos darbuotojų yra tik apmokyti pagal 52 valandų mokymo
programą, stokoja žinių ir įgūdžių, todėl dažnai
įsivelia į konfliktus su klientais, juos suima, pažeidžia teises. Džiaugiuosi, kad atsirado profesionali
apsaugos darbuotojų mokymo programa, o joje
daug dėmesio skiriama darbuotojų psichologiniam
parengimui. Tie jauni žmonės, kurie dirbs pabaigę
šią programą, tikimės, žinos savo pareigas, mokės
konfliktus spręsti taikiai – fizinė jėga jiems bus tik
blogiausiu atveju taikytina priemonė“, – teigė Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Licencijavimo
skyriaus viršininkas Audrius Čiupala.
Tikslas – išugdyti profesionalus, kuriems
nedvejodami galėtume patikėti saugoti savo
gyvybę ir turtą
„Apsaugos darbuotojas nėra sargas. Šia Lietuvos apsaugos darbuotojų mokymo programa mes
siekiame kelti apsaugos darbuotojų kompetenciją,
norime išugdyti šios srities profesionalus, kuriems
nė nedvejodami galėtume patikėti saugoti savo
gyvybę ir turtą“, – sakė Olegas Sitnikovas, kartu su
kolegomis jau spėjęs išleisti net tris profesionalių
apsaugos darbuotojų laidas. Pasak UAB „Rimi Lie-

tuva“ apsaugos tarnybos vadovo Gintaro Aleknos,
tokia mokymų programa naudinga ir reikalinga, o
laiko galimybės leidžia įgyti daugiau žinių iš gerų
specialistų. „Daug metų dirbu saugos tarnybose
vadovaujamą darbą ir pats asmeniškai baigiau
šią mokymo programą, todėl drąsiai galiu teigti,
kad besimokydami šioje programoje apsaugos
darbuotojai gali ne tik išklausyti kursą, bet ir diskutuoti su dėstytojais, į programą įtrauktos sritys,
kurios reikalingiausios apsaugos darbuotojui. Aš
asmeniškai rekomenduoju baigti šią programą
tiek jauniems žmonėms, norintiems rinktis šią
sritį, tiek jau dirbantiems tokį darbą, nes mokytis
juk niekada nevėlu, o Lietuvoje daugiau net nelabai yra ir kur. Žinios, kurių galima gauti mokantis
apsaugos darbuotojų mokymo programoje, yra
neįkainojamos“, – savo nuomonę apie programą
dėstė G. Alekna.
Šiemet į apsaugos darbuotojų mokymo programą buvo priimta nauja laida, kuri po dvejų
metų mokymų gaus Švietimo ir mokslo ministerijos išduodamus profesinio mokymo diplomus.
Visi šie absolventai taps profesionaliais apsaugos
darbuotojais. Šiandieniniame pasaulyje didžiausią
vertę turi sukauptos žinios ir patirtis, o profesionalų atsiliepimai apie naująją mokymo programą tik
dar kartą įrodo, kad pastangos ją kuriant nebuvo
įdėtos veltui – jos kasmet duoda apčiuopiamų
vaisių. l
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Plieninės
konstrukcijos ir
gaisrinė sauga
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie VRM

Visuomeninių pastatų, o ypač daugiaaukščių
bei prekybos centrų, statybai Lietuvoje plačiai
naudojamos plieninės konstrukcijos, apsaugotos
įvairiomis priešgaisrinėmis išsipučiančiomis dangomis. Nuo 2002 m. itin populiarios tapo tokios
dangos, kuriomis padengti plienines konstrukcijas
galima gana greitai ir paprastai, todėl tai leidžia
taupyti statybos darbų laiką.
Dangų tinkamumas Lietuvoje turi būti įvertintas paskirtojoje atitikties įvertinimo įstaigoje
pagal aplinkos ministro 2012 m. liepos 19 d.
įsakymu Nr. D1-628 „Dėl Reglamentuojamų
statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2012, Nr. 894665) patvirtintame Reglamentuojamų statybos
produktų sąraše nurodytas technines specifikacijas, t. y. atsparumas ugniai turi būti nustatytas
pagal standartą LST L ENV 13381-4 arba LST EN
13381-8, o identifikavimas – pagal standartą LST
EN ISO 11358, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymu Nr.
D1-375 „Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo“ (Žin., 2004,
Nr. 111-4154; 2011, Nr. 124-5891; 2012, Nr. 116-

5892). Įsigaliojus Statybos techninio reglamento
STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 3 priedo 21 punkto papildymui, nuo 2013 m. sausio 1
d. Statinio statybos užbaigimo komisijai turi būti
pateikiami atitinkamiems tyrimams atestuotų ar
akredituotų laboratorijų matavimų ir tyrimų dokumentai, kuriuose nustatyta plieninių konstrukcijų
dangų (dažų, lakų, tinko, pastų ir kt.) storio ir terminės analizės (termogravimetrijos) vertė. Terminė analizė – medžiagos analizės metodų grupė,
apimanti termogravimetriją, diferencinę-terminę
analizę, diferencinę-skenuojamają kalorimetriją
ir daugybę kitų metodų. Termogravimetrija – tai
terminės analizės metodas, kurį taikant registruojamas pavyzdžio masės pokytis priklausomai
nuo temperatūros ar laiko kaitinant ją tam tikroje
aplinkoje reguliuojamu greičiu. Tyrimams taikomi
reikšmingi terminės analizės identifikuojamieji
kriterijai, remiantis terminės analizės kreivėmis,
pagal kurias nustatomas medžiagų ir apsaugos
nuo ugnies priemonių identiškumas.
Plieninių konstrukcijų atsparumas ugniai
nustatomas tam tikra tvarka. Pirma nustatomas
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plieninės konstrukcijos masyvumo koeficientas.
Apsaugotos plieninės konstrukcijos masyvumo
koeficientas nustatomas pagal LST EN 1993-1-2
serijos standartą, t. y. santykis tarp konstrukcijos
apsaugos dangos vidinio paviršiaus ploto ilgio
vieneto ir konstrukcijos tūrio ilgio vieneto (Ap/V).
Veikiamas konstrukcijos paviršius įvertinamas
atsižvelgiant į visas tiesioginio gaisro poveikio
galimybes. Konstrukcijos elemento kritinė temperatūra nustatoma pagal LST EN 1993-1-2 serijos
standartą. Jei kritinė temperatūra kiekvienam elementui nustatoma neatsižvelgiant į ją veikiančias
apkrovas, tai ji laikoma lygia 500° C. Konstrukcijos
elementas atitinka tam tikros atsparumo ugniai
klasės reikalavimus, jei:
turi tinkamus atitikties dokumentus, patvirtinančius aplinkos ministro 2012 m. liepos 19 d.
įsakyme Nr. D1-628 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2012, Nr. 89-4665)
nurodytas savybes;
konstrukcijos buvo padengtos tomis pat dangomis, kurios nurodytos deklaravimo dokumentuose (matuojamos dangos terminės analizės palyginimo su etalonu išvada pagal standarto LST EN
ISO 11358 „Plastikai. Polimerų termogravimetrija
(TG). Bendrieji principai“ ir metodikos GTC/GBM
21 „Priešgaisrinių išsipučiančių dangų identifikavimas terminės analizės metodais“ reikalavimus).
Matavimus turi atlikti kompetentinga įstaiga, tenkinanti kokybės standartų, užtikrinančių tyrimų
rezultatų nešališkumą, reikalavimus;
išmatuotas dangos storio aritmetinis vidurkis
atitinkamo konstrukcinio elemento bet kurioje
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skerspjūvio plokštumoje yra ne mažesnis, nei
nurodyta atitikties dokumentuose, tačiau jo storis
turi būti ne didesnis už maksimaliai leistiną pagal
atitikties dokumentą;
išmatuotas grunto sluoksnio aritmetinis vidurkis atitinkamoje matavimo vietoje yra ne didesnis,
nei nurodyta atitikties patikrinimo dokumente, o
jei toks vidurkis nenurodytas — ne didesnis kaip
0,06 mm;
išmatuotas bendras dangos storio aritmetinis
vidurkis atitinkamo konstrukcinio elemento bet
kurioje skerspjūvio plokštumoje yra ne mažesnis
nei minimalus būtinas, nurodytas atitikties dokumentuose;
dangos sluoksniai (gruntas ir viršutinis sluoksnis) yra tarpusavyje suderinami;
nepastebėta vizualių dangos pažeidimų;
dangų dengimo metu buvo tokios aplinkos
sąlygos (temperatūra ir drėgmė), kokios nurodytos
gamintojo;
vienos paskirties ir masyvumo koeficiento
konstrukcijų grupės atsparumo ugniai klasė yra
žemiausia pagal atsparumą ugniai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių
tyrimų centras yra paskirtas Nacionalinio akreditacijos biuro (akreditavimo pažymėjimai Nr. LA.
03.009, Nr. LA.01.032 ir Nr. LA.01.110) atlikti ne
tik daugumą degumo ir atsparumo ugniai bandymų, bet ir įvairių statybos produktų (tarp jų ir
plieninių konstrukcijų dangų) atitikties įvertinimą, dangos storio matavimus bei terminę analizę. Dangos storio matavimus Gaisrinių tyrimų

centras atlieka pagal standarto LST EN ISO 2178
reikalavimus, dangos mėginių atranką objekte ir
jų terminės analizės bandymą – pagal standarto
LST EN ISO 11358 reikalavimus. Po to suformuojamos matavimų ir bandymų ataskaitos, kurių pagrindu parengiama išvada apie matuotų plieninių
konstrukcijų atsparumą ugniai. Darbai pradedami
šiam centrui pateikus paraiškas ir papildomus dokumentus, susijusius su plieninių konstrukcijų ir
dangų vertinimu:
visų tikrinamo statinio dangomis padengtų
plieninių konstrukcijų išdėstymo brėžinius (schemas);
dokumentus (paslėptų darbų aktą, darbus
atlikusios įmonės deklaraciją ir kt.), kuriuose turi
būti nurodytas dangomis padengtų plieninių
konstrukcijų sąrašas, jų specifikacija, kiekiai, masyvumo koeficientai ir ant jų uždengtos dangos
(grunto, dangos ir viršutinio dangos sluoksnio)
pavadinimas, sluoksnio storiai, kiekvieno sluoksnio padengimo būdas, data;
dangos gamintojo deklaraciją dėl dangos
suderinamumo su gruntu ir viršutiniu dangos
sluoksniu;
dangos atitikties įvertinimo dokumentų patvirtintas kopijas ir naudojimo instrukcijas.
Prieš atliekant tyrimus, mėginiai, atsižvelgiant
į jų drėgmę, kondicionuojami iki pastoviosios masės. Pateikus visus būtinus dokumentus, dangų
storio matavimai bei termogravimetrijos tyrimai
atliekami ir išvada parengiama per 2–4 savaites.
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